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Prolog 

Terran Kahn byl na svůj věk malý, pobýval v těle, které vypadalo, že se svým růstem nepospíchá. Vlast-
nil nejvzácnější ze všech darů, mysl schopnou preparovat impozantní síly přírody. Jakkoliv divoké a ne-
zkrotné se tyto síly zdály, on věděl, že jsou stále ovládány stejnými zákony, které se táhnou od nejmenších 
částic k největším strukturám kosmu. V této skutečnosti, v této obyčejné přirozenosti, v tomto vláknu tvoření 
a ničení, které se vine vším, si byl schopen představit něco, co nikdo jiný neuměl: jak komponovat síly pří-
rody, jmenovitě, počasí. 

Jeho vize začaly, když mu byly pouhé tři roky. Po probuzení se z kataklyzmatických bouří byla země se-
žehnutá suchem a všechny zdroje seschly a scvrkly se pod neúprosným sluncem. Počet obyvatel země 
brzy implodoval z deseti miliard na sotva devět set miliónů, a to během dvanácti let. Dvanácti let! Společen-
ství byla decimována přes potravinový řetězec. Slovo vyhynutí měl každý na jazyku. 

Vznikly tři třídy lidí: první třídou byli mocní vůdci, kteří shromažďovali a chránili technologie, jež po 
zhroucení lidstva zůstaly; ti se nazývali Hélios. Druhá třída byla známá jako Fakulta [angl. Faculty; faculty = 
fakulta, ale také schopnost; třída Schopných]. Ta byla zodpovědná za zachování rozhodujících znalostí 
lidstva a zajišťovala jejich přetrvání. Ve třetí třídě byli všichni, kdo postrádali to štěstí, že by byli členy Helio-
su nebo Fakulty. Tato neblahá třída byla známá jako „třeťáci“, ale tento výraz byl používán pouze 
v nejvyšších kruzích Heliosu. Třeťáci byli ve srovnání s prvními dvěma třídami neorganizovaní a doposud 
se jim dařilo přežít jako vzpurnému semenu, jehož kořeny nemohou být svázány či připojeny. 

Terran patřil do této třetí třídy, přinejmenším zpočátku. 
Byl ve všech ohledech brilantní. Byl sirotek stejně jako většina z jeho generace. Sirotčince byly stejně 

tak časté jako Spalovny – místa, kde probíhala kremace mrtvých těl. Většina Spaloven byla v průběhu pěti 
let uzavřena, ale expanze sirotčinců pokračovala, jak byly děti houfovány do jejich péče. Rodiny byly během 
dvanácti let sucha zruinovány a byly to právě sirotčince, kde vůdci Heliosu zvolili vybudovat školy tak, aby 
Fakulta mohla přenést nejvýznamnější znalosti na další generaci. 

Tyto sirotčince se pomalu reorganizovaly na internátní školy a začalo se jim říkat Konzervatoře [angl. 
Preserves; preserve=zachovat, konzervovat]. V těchto Konzervatořích Helios hledal základy nového lidstva, 
které by znovu opanovalo zemi a pokračovalo ve správcovství planety. 

Pro toto dvanáct let trvající sucho existovalo jméno, ačkoliv ho třetí třída zřídka používala a pokud ano, 
tak ve významu zaklení či sprostého slova. Toto jméno bylo Sunrot [angl. sunrot = sluneční rozklad či hnilo-
ba]. Lidstvo bylo téměř vyhlazeno díky příliš velké aktivitě slunce. (Mnohem později bylo pochopeno, že tím, 
co způsobilo prudké zvýšení sluneční energie, bylo gama záření z výbuchu hvězdy vzdálené miliony svě-
telných let, které interagovalo se sluncem.) Slunce nejdříve vyřadilo z provozu elektrické rozvodné sítě a 
satelitní systémy, čímž uvrhlo svět do chaosu. Tak bombardovalo lidstvo poprvé. V následujících týdnech 
se to jen zhoršilo. Zásobování potravinami se omezilo. Jak lidé panikařili z nedostatku základních zdrojů, po 
celé planetě vypukly masové pouliční nepokoje. Jako první zasáhly neobratně vlády, které se snažily potla-
čit počáteční výtržnosti, ale neuměly zajistit potraviny a vodu v dostatečném množství. 

Dva týdny poté, co spadly sítě a nepokoje začaly svoje nesmyslné řádění, udeřily první bouře. Byly nej-
silnější, jaké kdy byly zaznamenány – s velkým náskokem. Naneštěstí byly následovány zemětřeseními. 
Bouře předvedly sílu přírody způsoby, které nikdo předtím neviděl. Přímý vítr o rychlosti dvě stě mil za ho-
dinu zaútočil na všechny části světa; hurikány a tajfuny změnily pobřeží a zničily pobřežní města. Smrt a 
destrukce byly naprosto ochromující. Ti, kteří přežili, chodili kolem dokola jako omráčení v nejistotě, zda 
budou mít dále jídlo, pití a přístřeší. Milióny lidí jednoduše ztratily vůli žít. A bouře nepřestávaly. 

Po těchto prvních dvou týdnech začala po celé planetě dunět zemětřesení. Většina jich byla ve vzdále-
ných oblastech, ale vědci věděli, že to nejsou dobrá znamení. Když první zemětřesení postihla Japonsko, 
celý Pacifický lem [angl. Pacific Rim] se zhroutil a tsunami ořízla pobřeží téměř v každé zemi. V Japonsku 
byla devastace nepředstavitelná. Celé západní pobřeží Spojených států ztratilo v průměru čtyřicet mil po-
břeží, na několika místech to bylo více než dvě stě mil. 

Další zemětřesení zasáhla Čínu, Turecko, jižní Rusko, Egypt, Nové Skotsko, Itálii, Keňu a Pákistán. Ta 
zbavila všech nadějí, že tyto události, které chaos začaly, budou krátkodobé, a že by škody způsobené 
bouřemi mohly být zvládnuty. Toto byla nezvládnutelná, nepředstavitelná událost. Za první čtyři týdny poté, 
co solární bouře zasáhly zemi, příroda způsobila přes tři miliardy mrtvých. Následný šok byl naprostý, stálý 
a zdrcující pro všechny. Celá nálada planety byla hozena do hluboké studny beznaděje. 

Po počátečních bouřích Sunrotu nebyla žádná jiná země tak zdevastována jako Čína. Její obyvatelé byli 
zcela přemoženi omezením zdrojů - zejména vody. Pak v nevídané míře vtrhly nemoci a vpochodovaly 
doprostřed strádající a několikanásobně oslabené populace. Nápor ptačí chřipky těžce zasáhl asijský svě-
tadíl. Bylo to jako třetí bombardování - následující po bouřích a zemětřeseních - na lidi jak z Číny, tak z 
Indie a nikdo to neuměl zastavit. Cestování vázlo, až se úplně zastavilo. Nic se nedováželo ani nevyváželo, 
což prospělo Severní a Jižní Americe, protože díky tomu se ptačí chřipka na její obyvatele nikdy nerozšířila. 

Zlověstné zhroucení potravního řetězce trápilo lidi na všech místech země. Nikdo - fauna ani flóra - ne-
byly vyloučeny. Obchody s potravinami byly organizovány na místní úrovni a téměř všechny společnosti 
působily lokálně. Ti, kterým chyběly zdroje - jídlo nebo voda - umírali buď vyhladověním či dehydratací 
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nebo na různé nemoci, které se rychle šířily vprostřed zhrouceného systému lékařské péče. Sebevražda se 
stala zcela běžnou. 

Během druhého roku Sunrotu dosáhla většina místních společenství soběstačnosti ve výrobě potravin, 
ale jenom ta, která byla silná a podnikavá, se dostala takto daleko. Slabí a váhaví umírali. Nebyl čas na 
lenošení. Žádné útočiště pro nemohoucí. V těchto prvních dnech neexistovaly žádné sociální třídy. Dokon-
ce i ti nejbohatší bojovali o přežití. V prvních dvou letech Sunrotu celý systém práva a pořádku erodoval na 
takový stupeň, že vražda pro jídlo byla na denním pořádku. Strach a panika řídily tyto dny a nikdo se ne-
chtěl vrátit do tohoto chaosu. 

Ve třetím roce Sunrotu se objevila globální politická přítomnost nazývaná Helios. Právo a pořádek se 
postupně vrátily do většiny místních komunit v souladu s jejich schopností zajistit si produkci potravin a 
zásob vody v rovnováze k počtu jejich obyvatel. Ve čtvrtém a pátém roce se do mnoha komunit vrátila 
značná míra normálního života, když začala vyspívat jejich výroba potravin. Helios se nadále vyvíjel jako 
globální vedení a pomáhal znovutvarovat lidstvo do soudržného systému obchodu a místní soběstačnosti. 

Postupně přebíral roli zákona a pořádku a začal mít lokální přítomnost v hlavních komunitách, aby po-
mohl přinést větší efektivnost do produkce potravin a zásobování vodou. Když se tyto oblasti stabilizovaly, 
dalším závažným nebezpečím se staly komunity sirotků. Děti bez rozdílu věku byly často zanechány, aby 
se postaraly samy o sebe. Rodiny degenerovaly na uboze organizované komuny a děti - zvláště ty malé - 
byly často chápany jako parazité, kteří spotřebovávají omezené zásoby a nic cenného do komunity nepři-
nášejí. 

Dobrovolně přijatá kontrola porodnosti byla uvalena na lidské obyvatele celé planety. Když se Helios do-
stal k moci, kontrola porodnosti už byla dobře zavedena u většiny populace. Avšak v pátém roce začal He-
lios prosazovat sterilizační program pro ženy přes dvacet devět let a omezení rodin na jedno dítě. K tomu, 
aby pár mohl mít dítě, byla požadována instituce manželství a kterékoliv dítě narozené mimo manželský 
svazek bylo okamžitě odňato a umístěno do některé z Konzervatoří. Rodiče, kteří se provinili, byli pak steri-
lizováni. 

Od šestého roku po Sunrotu byly Konzervatoře celosvětovým jevem a Helios zavedl - skrze Fakultu - 
porovnávací systém třídění dětí v Konzervatořích, aby rozpoznal nejchytřejší a nejtvořivější mysli. Ti, co byli 
vybráni, byli přesunuti do speciálních škol. 

Jedna z hlavních změn, která se objevila během prostředního stádia Sunrotu, bylo sjednocení planety 
na základě jazyka. Angličtina byla vybrána jako jazyk říše a všechny Konzervatoře učily angličtinu a jenom 
angličtinu. Existovaly nějaké výjimky, ale ty byly ve vzdálených odlehlých oblastech s omezeným počtem 
obyvatel, kde Helios neměl zájem vládnout. Znalost angličtiny byla považována za vstupenku do “stanu” 
Heliosu nebo toho, co se nazývalo Velký národ [angl. Greater Nation - zkratka GN]. 

Velký národ se stal fúzí všech národů, které operovaly ve spolupráci proto, aby přežily Sunrot. Vědci se 
v tomto čase potýkali s tím, aby pochopili přesnou podstatu počátku katastrofy, a co je ještě důležitější, 
dobu jejího trvání. Všechno, co věděli, bylo, že intenzivní solární počasí způsobilo počáteční řetězovou 
reakci, která vyvolala magnetickou poruchu tak závažnou, že planetární systém počasí se změnil přes noc. 
Šest měsíců nedostatku dešťů spojeného s vážným přehřátím planety způsobilo zmenšení výnosů sklizní o 
84 procent. 

Bylo mnohem méně jasné, jak dlouho bude sucho trvat. Helios musel předpokládat, že sucho bude stá-
lé, a nikdo by neměl polevit v přídělovém systému a ochraně zdrojů. V letech sedm a osm vznikly nové 
agentury, které dohlížely na ochranu vody a na postupy spojené s produkcí potravin pro Velký národ. 

Ve Velkém národě se rozšířila forma státního socialismu a postupně se vytvořila infrastruktura, která 
podporovala rodící se globální společnost. Největšími agenturami se staly Technologie a Komunikace. 
Většina hlavních center populace se byla schopna připojit k Internetu ve svých místních vládních centrech. 
Individuální přístup k Internetu nebyl dostupný. Internet nefungoval téměř čtyři roky. Byla to jedna z prvních 
priorit Heliosu a hlavní důvod, proč nikdo nezpochybňoval jeho autoritu - byli to oni, kdo znovuzprovoznil 
Internet. Internet byl symbolem naděje, že svět je stále propojen, a že nakonec nalezne svoji cestu ke kaž-
dému občanovi, stejně jako tomu bylo před Sunrotem. 

Helios prakticky vlastnil a řídil Internet, a tak byl Velký národ propojen. Během roku devět byly napojeny 
na internet Konzervatoře a jeho prostřednictvím byl převážně distribuován učební plán Velkého národa. 
Počítače byly napájeny sluncem a vytvářel je Helios. Soukromé firmy vyrábějící počítače neexistovaly. Po-
čítače byly vyráběny pouze Heliosem a distribuovány jeho agenturami, což se týkalo i Konzervatoří. 

Konzervatoře nebo státní internátní školy poskytovaly jenom základní vzdělání. Jejich nejvyšším účelem 
bylo najít nejchytřejší z nejchytřejších a přesunout tyto studenty - nezávisle na jejich věku - do Pokročilého 
Vzdělávacího Institutu Velkého Národa [angl. Advanced Learning Institut of Greater Nation - zkratka 
ALIGN]. V devátém roce existovalo na Zemi šest ALIGN [angl. align = seřadit, sjednotit] center, každé uby-
továvalo přibližně jeden tisíc studentů. 

Během desátého roku rozvinul Helios své technologie, aby obnovil jisté obranné zbraňové systémy. 
Přestože neexistovaly války mezi členy států Velkého národa, Helios vypracoval program vývoje zbraní jako 
preventivní připravenost pro případ události, kdy by se objevil agresor, který by povstal proti Velkému náro-
du. Bylo obecně přijímáno mezi třeťáky, že “agresorem”, kterého je třeba se obávat, jsou teroristické enklá-
vy, které přežily na Blízkém Východě a zůstávají nepřipojeny k Velkému Národu. Těchto teroristických vý-
sep bylo málo co do počtu, ale byly známy jako “Ti ze staré školy” [angl. Old Schoolers], kteří se nikdy ne-
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připojí ke globální komunitě a budou bojovat, aby zůstali nezávislí se svými vlastními jazyky, zvyky, nábo-
ženstvím a kulturou. 

V roce jedenáct byla ve Velkém národě zavedena nová ekonomika. Všechna světová velkoměsta padla 
za oběť entropii a nepoužívání. Počet těch, kteří přežili, byl nedostatečný k tomu, aby zvládli náročnou in-
frastrukturu významných měst, a tak většina z velkoměst se nepoužívala a jakékoliv zdroje, které z nich 
mohly být rozebrány, byly odvezeny a využity k vybudování venkovských soběstačných kolektivů, které se 
více podobaly komunitním statkům než městům.  

Ve většině oblastí se komunity rozrůstaly díky jejich blízkosti k velkým městům, charismatu jejich vůdců 
a jejich spolupráci s Heliosem a Fakultou. Tyto komunity se staly kulturními a ekonomickými centry. V těch-
to uzlových bodech byla zřízena ALIGN centra. 

Tyto komunity se staly známy jako Nová velkoměsta Velkého národa a Helios dal všem jména identifiku-
jící jejich jedinečné postavení. Hlavní město Velkého národa se jmenovalo Olympie a nacházelo se třicet 
mil západně od Washingtonu D.C. Zde byly zřízeny hlavní agentury Velkého národa a Helios tu měl své 
ústředí. 

Vůdcem Heliosu byl muž jménem Trevor Stanton. Před Sunrotem byl po čtyři roky senátorem a byl jed-
ním z přeživších členů Washingtonského elitního vnitřního kruhu. Měl odhodlání, vzdělání, konexe a na-
prostou houževnatost stát se vedoucím představitelem nového světa. Zdánlivě nebylo jeho vedoucí posta-
vení ani jedinečné ani nejvyšší, protože každý členský stát měl vůdce, který reprezentoval zájmy jeho vlast-
ního národa. Všichni tito lidé sdíleli moc ve Velkém národě. Přesto to bylo chápáno tak, že Trevor Stanton 
je hlasem Velkého národa a jeho moc je nepopiratelná. 

Wynton Jennings byl vedoucím Agentury pro Technologii a Marsha Owen vedoucím Agentury pro Ko-
munikaci. Oba podléhali a zodpovídali se přímo Trevoru Stantonovi, takže mezi třeťáky bylo obecně uzná-
váno, že Stanton je Král Velkého národa. Po pravdě, Stanton byl zodpovědný za “spravení lodě”. Svět se 
během prvních let Sunrotu jednoznačně začal nebezpečně naklánět a byla to Stantonova energičnost, která 
zorganizovala formaci Heliosu a menších Agentur, jež nakonec spojily světovou populaci pod deštník Vel-
kého národa. 

Stantonovi bylo čtyřicet osm, když začal Sunrot. Užíval si vrchol své kariéry politika a po pouhých čty-
řech letech v senátu začaly kolovat zvěsti, že je na rychlé stezce stát se prezidentem. Čím se odlišoval od 
ostatních, byla jeho naprostá nezávislost. Nepřidružil se k žádné z hlavních politických stran a byl to tento 
odstup, díky kterému získal obdiv v kruzích obyčejných lidí. 

Přepočítány na jednoho obyvatele byly ztráty na životech během prvního roku Sunrotu v porovnání s 
ostatními národy nejmenší ve Spojených Státech. Jejich systémy výroby a zásobování potravinami, zdroji 
vody a kontroly nemocí dovolovaly Stantonovi uplatnit svoje vůdcovství přes stranické linie a dosáhnout 
svého postavení rychle a viditelně. On měl ten nápad umožnit rozvoj komunit prostřednictvím využití zdrojů 
měst. Kontrole nemocí přiřadil nejvyšší prioritu. Toto jediné rozhodnutí se ukázalo jako nejmocnější ze 
všech a bylo pravděpodobně klíčovým důvodem, proč mu byla přidělena role vůdce v Heliosu. 

Uprostřed chaosu, který následoval po počátečních dnech Sunrotu, nebylo vůdcovství demokratickou 
záležitostí. Komunikace nefungovala, nikdo necestoval, nebyl Internet, každý muž, žena a dítě - přinejmen-
ším ti silní - byli ponecháni sami sobě a snažili se o jedinou věc: přežít další den. Neexistovaly žádné disku-
se, volby ani stranický systém. 

Pro většinu lidí to byl osud, ale ne tak pro Stantona. Ten si užíval tohoto resetování ekonomiky, obcho-
du, kultury, náboženství, vědy a všech dalších ne zrovna skvělých součástí, ze kterých se lidstvo skládá. 
Líbil se mu celý koncept znovuzrození lidstva a skutečnost, že on je v centru toho všeho, činilo jeho po-
vznesení ještě větším. 

Nikdy předtím se všechno světové obyvatelstvo nesjednotilo proti společnému nepříteli a v tomto přípa-
dě tímto nepřítelem byla nadměrně činná plazmatická pec vzdálená nějakých 93 milionů mil. 

Ve dvanáctém a posledním roce Sunrotu byl Helios silná a energická organizace, která vládla Velkému 
národu s rostoucí kompetencí. Komunitní města se začínala stabilizovat. Hojně se vyskytovala nová nadě-
je, že hlavní změna už proběhla. Vypadalo to, že vzorce počasí se stabilizují. Produkce potravin rychle 
rostla. Stavěla se infrastruktura, která poskytovala lidem pohodlí, a na téměř všech místech světa rostl pocit 
stability. 

Přítomnost rozpadajících se měst byla nejviditelnější připomínkou, že něco bylo ve velkém rozsahu 
špatně. Zmizely odborné znalosti jak provozovat města, letiště, dopravní systémy, vodárny - celé stovky 
systémů, které jsou propletené. Populace Spojených Států se zmenšila na jednu desetinu svého původního 
stavu a to byla lepší situace než v jakémkoliv jiném národu. Naprostá ztráta lidských znalostí přinutila lid-
stvo, aby ustoupilo k jednoduššímu životu. 

Velký národ podporovaný Heliosem si zvolil zaměřit své omezené zdroje na technologii a komunikaci. 
Vyvinul celosvětový vzdělávací systém pro rozpoznávání nových myslí, jež přinesou lidstvu nová pochopení 
jeho životního prostředí, aby toto prostředí pak lidstvo mohlo opět - stejně jako to udělalo před stoletími - 
ovládnout, formovat, a pokud to bude potřeba, tak i vykořisťovat. 
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Kapitola 1 - Fakulta 

Největší nemocí dneška není lepra, rakovina nebo tuberkulóza, ale spíše pocit, že jsme nechtění, neo-
pečovávaní a všemi opuštění. Největším zlem je nedostatek lásky a milosrdenství, strašná lhostejnost k 
sousedům, kteří žijí na chodníku, k obětem vykořisťování, korupce, ziskuchtivosti a nemocí. 

- Matka Tereza 

 
Slova Matky Terezy byla vyryta nad hlavními dveřmi všech Konzervatoří.  Trevor Stanton a Marsha 

Owen se rozhodli těmito slovy ozdobit každou školu. Bylo to motto nové generace. Nicméně tato slova byla 
vyhrazena pouze pro Konzervatoře, šest ALIGN center mělo odlišné poselství, i když bylo nepsané. Bylo to 
poselství, že jestliže jste měli to štěstí skončit v ALIGN centru, pak jste předvojem nového lidstva. Jste jeho 
vůdci, jeho vědci, jeho politici, jeho technologové, jeho učitelé … jeho naděje. 

Z celosvětové společnosti devíti set miliónů bylo vybráno asi šest tisíc nejchytřejších studentů, aby na-
vštěvovalo ALIGN centra. Přesný způsob, jakým byli studenti vybíráni, byl mystériem pro všechny kromě 
těch v nejvyšších pozicích Fakulty. To byla organizace zodpovědná za zajištění toho, že lidská rasa přečká 
své nejtemnější hodiny a znovu získá svoje postavení technologicky zázračně vyspělého dítěte planety. 
Rolí Fakulty bylo dodávat Heliosu nejchytřejší z nejchytřejších, tak aby Agentury pro Technologii a Komuni-
kaci byly dobře zásobovány zázračnými IQ. 

Učební plán Konzervatoří byl zaměřen na tři oblasti: základní dovednosti, vzdělání ve zvláštních doved-
nostech a příprava na řemeslné dovednosti. Poté, co studenti školu absolvovali, vyznali se v základních 
schopnostech čtení, psaní, humanitních vědách a počtech; měli “dar” pro zvláštní schopnosti, jakými jsou 
lov, tkaní, tesařství nebo lokální vůdcovství; a byli připraveni na učednická léta  v řemesle, které si vybrali. 

V ALIGN centrech kladl učební plán velký důraz na technologii a vědu - zvláště na programování softwa-
ru, inženýrství, chemii, lékařství, fyziku a všechny další pravo-hemisférové aktivity mozku, které dělají svět 
lepším a bezpečnějším místem. Přinejmenším takto se to studenti učili. 

Mnoho z před-Sunrotových technologií zůstalo natolik nedotčeno, že umožňovalo zpětné inženýrství. 
Dosud však bylo jednoduchou skutečností, že zůstalo příliš málo odborníků, kteří by věděli jak opravit po-
škozené technologie nebo vybudovat nové, ještě lepší. Helios si byl dobře vědom tohoto problému a jeho 
Agentura pro Technologii pracovala na tom, aby rozpoznala a shromáždila nejkritičtější technologie pro 
přežití. Spolupracovala s Fakultou ALIGN center [angl. faculty=schopnost; align=seřadit, sjednotit; doslova: 
schopnost seřadit či sjednotit; Fakulta Sjednocování] na tom, jak tyto technologie opravit nebo znovu vypro-
jektovat. Tyto elitní instruktory Fakulty  ALIGN center měl Trevor Stanton ve vysoké úctě, protože oni byli 
těmi, kdo vytvarují novou generaci géniů, kteří opraví - možná dokonce vylepší - technologie používané 
před Sunrotem. 

Fakulta byla rozdělena na ty, kdo sloužili potřebám Konzervatoří, a na ty, kdo učili a spravovali ALIGN 
centra. Vedoucím Fakulty byl mladý profesor z univerzity v Yale. Tento profesor býval na Yale vedoucím 
katedry anglického jazyka, a protože Stanton chtěl, aby vybraným jazykem pro Velký národ byla angličtina, 
nabídl tuto pozici mladému a ctižádostivému Joshovi Sinclairovi. 

Josh byl houževnatým vedoucím Fakulty. V mnoha ohledech byla Fakulta místem největší výzvy, proto-
že byla pověřena poskytnutím jednotného celosvětového vyučovacího programu, který by byl jak praktický - 
v případě Konzervatoří, tak mistrovsky podnětný - v případě ALIGN center. Cíl udělat z angličtiny celosvě-
tový jazyk byl obtížně prosaditelný úkol, avšak potom Helios znovuzprovoznil Internet a Trevor Stanton tak 
dokázal, že je lepším vůdcem než kdokoliv z jeho současníků. 

Joshovi Sinclairovi bylo jenom třicet dva let, ale byl obecně uznáván jako nejschopnější vedoucí katedry 
na Yale a jistě nejcharismatičtější vedoucí představitel této univerzity. Byl stejně tak odvážný jako brilantní a 
zdálo se, že nic nemůže vstoupit mezi něj a příležitost rozšířit svůj osobní vliv. 

Kapitola 2 - Škola  

Mashhad byl druhým největším městem v Íránu s komunitou téměř tří milionů obyvatel před Sunrotem a 
jenom asi šesti sty tisíci v jeho dvanáctém roce. Dařilo se mu lépe než Teheránu - mnohem lépe. Mashhad 
byl vždy znám jako ochraňované město, a když Sunrot udeřil, věren své mystické pověsti, byl ušetřen nápo-
ru bouří, povodní a zemětřesení, které sužovaly ostatní města na Blízkém východě. 

Byl jediným významným městem v oblasti, které neztratilo celou svoji infrastrukturu, a jeho populace, 
přestože se zmenšila o sedmdesát procent, měla jeden z nejvyšších poměrů přežití na planetě. To bylo 
jedním z důvodů, proč zde byla v jedenáctém roce založena Konzervatoř. 

Írán, stejně jako mnoho dalších národů Blízkého východu, se zdráhal připojit k Velkému národu. Jeho 
nový vedoucí představitel Aban Molavi vystudoval na Cambridge a Harvardu a dříve měl styky jak s Wa-
shingtonem D.C., tak s Londýnem - jako atašé íránského velvyslance ve Spojených státech. Trevor Stanton 
pracoval pilně, aby dostal Írán do Velkého národa. I když byl nakonec úspěšný, existovalo mnoho místních 
kmenů, které odmítly toto rozhodnutí a rozhodly se - s laskavým svolením Heliosu - žít nepřipojeni na vlast-
ní pěst, jako “Ti ze staré školy”. 
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Bylo chladné odpoledne v Mashhadu, uprostřed října dvanáctého roku, když se malý chlapec, oblečený 
ve zbytcích lněných šatů omotaných kolem jeho postavy, jež byla vyhublá jako mumie, zhroutil na ulici 
uprostřed tlačenice lidí. Ulice lemovala tržiště v Mashhadu a lidé si nevšímali malého chlapce, který ležel 
obličejem dolů uprostřed prašné ulice. Byl rozcuchaný, špinavý, zaprášený a téměř v bezvědomí. O několik 
let dříve by byl ponechán smrti, ale toho dne k němu poklekla mladá žena a dloubla ho do žeber. 

“Žiješ?” zeptala se. 
Malý chlapec dokázal pouze slabě zasténat. 
Žena otočila chlapce na záda a podržela jeho hlavu ve své levé ruce. “Tady máš, napij se trochu vody.” 
Za ženou stála malá holčička ve věku asi pěti nebo šesti let, která situaci pozorovala s velkým zájmem. 

“Mami, kdo je to?” 
“Nevím, podle toho jak vypadá, bych řekla, že se ztratil… možná je z nějakého paštúnského klanu. Je 

těžké to říct s jistotou.” 
“Zemře?” 
Žena nalila vodu do chlapcových úst, většina z ní mu stekla na bradu. Nalila si trochu vody do dlaní, pak 

ji šplíchla na jeho obličej a lehce jej popleskala po tváři. “Vzbuď se, chlapče. Napij se trochu vody.“ 
Jeho oči se na krátkou chvíli bleskově otevřely a mrkaly nekontrolovaně v jasném slunečním světle. 

“Jsem Terran Ahmad Kahn. Kde je vaše škola?” Jak se jeho chraptivá slova rozlila do otevřeného tržiště, 
byla rychle pohlcena hlukem z nedalekých obchodů, a chlapec ztratil vědomí. 

Kromě jeho jména, jediné slovo, kterému žena porozuměla, bylo škola, protože chlapec mluvil cizím ná-
řečím. Rozhlédla se kolem sebe pro pomoc, ale když zjistila, že nikdo jiný se o chlapce nezajímá, vložila 
svoje ruce pod něj, stoupla si na nohy a nesla jeho bezvládné tělo. Její malá dcera ji následovala. 

Kapitola 3 - Naslouchání 

Parto opatrně položila Terrana na betonový stůl před vchodem do Konzervatoře. Rozhlédla se s obavou, 
že tím, že chlapce přinesla, možná dělá něco nezákonného nebo nevhodného. Ulice byla poměrně poklidná 
a nikdo si jí nevšímal, tak řekla dceři, aby počkala u Terrana, zatímco sama šla dovnitř někoho najít. 

Jak otevřela dveře, podívala se na text napsaný nad nimi a tiše na něj zanadávala, angličtina! Kráčela 
vstupní chodbou a po své pravici si všimla kanceláře s otevřenými dveřmi. Malý, laskavě vypadající muž k 
ní vzhlédl a pokynul jí. Byl trochu shrbený a vypadal, že mu je kolem pětašedesáti. 

“Vypadáte ztraceně…“ Pozoroval ji. “Jsem tu ředitelem. Můžu vám pomoci něco najít?” 
Parto se nemotorně usmála a cítila, jak rudne ve tváři. “Našla jsem jednoho z vašich studentů… nebo… 

myslím si, že je jedním z vašich studentů.” 
“Našla jste jednoho z našich studentů?” Opakoval ředitel náhle s nechápavým výrazem ve tváři. “Nevím 

o tom, že by nějaký chyběl.” 
“Máte tu studenta… nějakého Terrana Ahmada Kahna?” 
Ředitel mrknul na monitor, zmáčkl několik tlačítek a artikuloval slova: Terran Ahmad Kahn. “Jak se hlás-

kuje jeho křestní jméno?” 
“Já… já nevím. Právě jsem ho potkala. Je velmi slabý… možná dokonce umírá.” 
“Neobvyklé křestní jméno… kde ten kluk je?” 
“Leží na stole hned před školou,” řekla Parto. “Donesla jsem ho z tržiště. Zkolaboval uprostřed ulice. Ří-

kal něco o škole… myslela jsem si, že tu asi studuje.” 
“Nikdo s tímto jménem v naší škole není,” poznamenal muž a postavil se na nohy. “Přestože je tu hodně 

Kahnů, nemá žádný toto křestní jméno…“ 
“Co s ním mám dělat?” zeptala se Parto. 
“Pojďme se podívat.” 
Oba odcházeli v tichosti ke vchodu, zvuk jejich bot se odrážel od studených kamenných stěn vstupní 

chodby. 
Když vyšli vchodem ven, našli tam dceru Parto, která stála jako stráž vedle Terranova bezvládného těla. 

“Něco říkal, když jsi byla pryč,” řekla měkce a studovala ředitelovu tvář. 
“Co říkal?” zeptala se Parto. 
“Nevím… nerozuměla jsem tomu.” 
Ředitel ho mezitím prohlédl, zkontroloval puls a položil ucho na chlapcův hrudník. “Srdce bije zcela v po-

řádku.” Vytáhl kus papíru a pero, něco na něj naškrabal a podal jej Parto. “To je adresa našeho doktora. 
Najděte ho a řekněte mu, ať okamžitě přijde. Já mezitím budu dohlížet na klukovy potřeby. Sklonil se, aby 
zvedl Terrana, na chvíli se zastavil a podíval se na Parto. “Znáte cestu?” 

Parto se podívala na lístek se zmatkem ve tváři, pak pomalu přikývla. “To je starý bufet na…“ 
“Ano, ano, to je to místo. Běžte, prosím, co nejrychleji.” 
“Bude se mě ptát na vaše jméno… ten doktor, mě nezná.” 
“Jenom mu řekněte, že Hamid z Konzervatoře potřebuje jeho pomoc - může to být naléhavý případ, tak 

ho přesvědčte, aby si pospíšil. Dobře?” 
Parto se podívala ulicí ve směru doktorovy ordinace. “Nebylo by rychlejší, kdybychom toho chlapce vzali 

k němu? Je to odsud jenom tři bloky. Ten kluk je lehký.” 
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Hamid si povzdechl a svraštil obočí. “Jsem starý, nemůžu chodit rychle… moje záda jsou chromá, jsem 
schopný donést ho do mé kanceláře, ale ne dále. Jsem… „ 

“Já ho můžu odnést,” nabídla se Parto. “Už jsem ho nesla z tržiště - to byla delší vzdálenost.”  
“Nemůžu vás nechat nést toho kluka. To by bylo neslušné.” V příštím okamžiku Hamid luskl prsty. “Po-

čkejte chviličku, v mžiku budu zpátky.” 
O pár minut později přiběhli vchodem dva náctiletí hoši a zastavili se před Parto. “To je ten chlapec?” 

zeptal se větší z nich a ukazoval na Terrana. 
Parto váhavě přikývla. 
“My s ním máme doběhnout k doktorovi.” 
Parto rozhodila rukama, jako kdyby chtěla říct, “Tak to tedy udělejte.” 
Ti dva hoši popadli Terrana - jeden pod jeho rameny a druhý za kotníky, a začali nemotorně klusat ve 

směru doktorovy ordinace. Byli již asi sto stop daleko, když Hamid vyšel s funěním ze školy. 
Parto se dívala střídavě na hochy a na Hamida. “Mám jít s nimi?” 
“Zdá se, že jste jeho strážný anděl… jděte.” Usmál se Hamid. 
Parto vzala svou dceru za ruku a odcházely následujíce hochy, kteří už zahnuli za roh ulice. 
“Pozdravujte ode mě doktora Najafi,” Hamid napůl zakřičel. 
Parto se letmo ohlédla a přikývla, ale soustředila se na cestu. Chůze po ulici byla nebezpečná vzhledem 

k úlomkům suti, prasklinám a dokonce náhodným trsům zdánlivě nesmrtelného plevele. 
Než dorazily do doktorovy ordinace, Terranovi nosiči už běželi zpět do školy a jak je míjeli, zdvořile za-

mávali. “Je s doktorem,” řekl větší hoch zpomalujíce jen na chviličku. 
Parto zvládla chabé přikývnutí a pokračovala rázným tempem. Proč se do toho zaplétám? Vždyť co 

můžu dělat?  
Vstoupila do doktorovy ordinace a rozhlédla se po nějakých známkách života. Místnost byla prázdná. 
Nebyla tu žádná vizitka na dveřích, která by říkala “Ordinace doktora” nebo nějaké jiné znamení, že uv-

nitř je doktor, ale adresa, kterou Hamid napsal, byla přesně tou, kde se nacházela. Před Sunrotem to byl 
starý bufet - hlavně se zmrzlinou a sladkostmi. Parto si tím byla jistá, ale nyní to byla zchátralá místnost s 
prázdnými regály a sotva co jiného. 

“Haló?” řekla Parto, její hlas se trochu třásl. Uvnitř bylo chladno. Bylo tu jedno velké výkladní okno, žád-
né světlo, jenom nezapálené svíčky tečkujíce poličky a prázdná skleněná vitrína. Domnívala se, že slyší 
tlumený hlas. “Počkej tady, Dorri,” zašeptala, “hned budu zpátky.” 

Dveře vzadu v místnosti byly zavřené, ale Parto za nimi vnímala aktivitu, a tak na ně jemně  zaťukala a 
opatrně je pootevřela. 

Jak strčila hlavu do sousední místnosti, uviděla záda velkého muže sklánějícího se nad stolem. Holé po-
ličky lemovaly horní kouty místnosti obdélníkového tvaru, kde tucty svíček vyzařovaly svoje světlo. Bylo 
vidět pár nohou, ale nic víc, ačkoliv Parto rozpoznala, že ty bosé nohy jsou Terranovy. 

Parto si odkašlala. “Promiňte, vy jste doktor Najafi?” 
Aniž by se otočil, muž klidně řekl. “Jsem.” 
Parto otevřela dveře o trochu více, ale zůstala na prahu a ztišila svůj hlas skoro na šepot. “Jmenuji se 

Parto a našla jsem tohoto chlapce na tržišti, když ztratil vědomí. Odnesla jsem ho do školy a Hamid mi řekl, 
abych ho vzala k vám.” 

“Ano, dobře, umím ho dát dohromady, ale nemám vybavení. Před mnoha lety jsem o všechno přišel. 
Budeme se muset modlit za to, aby Alláh měl pro toho chlapce nějaký plán, protože jestli nemá, možná ho 
právě v tuto hodinu zavolá domů.” 

Parto se zamračila, nejistá jak zareagovat. „… Je něco, co můžu udělat?” 
“Modlit se. Nic víc nejde dělat. On potřebuje více, než mu můžu poskytnout. Pochybuji, že za poslední 

dny něco jedl nebo pil. Jeho tělo vypnulo, aby šetřilo energií, ale někdy to dosáhne bodu, odkud není návra-
tu, a já si nejsem jistý, jestli tento bod nebyl překročen.” 

Doktor Najafi se narovnal a otočil se čelem k Parto. Bylo mu asi čtyřicet let, měl na krátko ostříhané vla-
sy s nádechy šedin na spáncích. Byl vysoký a silný. Jeho oči byly při hodnocení Parto pomalé a metodické. 
“Jste tu sama?” 

“Moje dcera, Dorri, je tu se mnou.” 
“Možná by se také mohla modlit.” 
Parto odvrátila oči před jeho upřeným pohledem. “Moje víra zemřela se Sunrotem. Od té doby se ne-

modlím. Omlouvám se.” 
“Nepožaduji po vás důvody, ale správné načasování. Ten kluk… on potřebuje něco víc, než mu můžu 

poskytnout, a potřebuje to teď.” 
“Mami, já se můžu pomodlit,” poznamenala Dorri. 
Parto se trochu usmála a podívala se dolů na svou dceru, která jako obvykle neuposlechla její příkaz, 

aby zůstala ve vedlejší místnosti. Dorriny černé oči dominovaly její drobné elfí tváři. 
“Jestli chceš, tak to udělej,” zašeptala Parto. 
Doktor Najafi ustoupil a pokývnul Dorri, aby přistoupila k chlapcovu tělu, které setrvávalo nehybně na 

stole. Bylo zabaleno do lehké modré vlněné přikrývky a občas se jeho oči zakroutily pod očními víčky, jako 
by snil. Dorri přišla nesměle k jeho boku a vzala jeho bezvládnou ruku do své. 
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“Jsem malá. Jsem jenom malá holka, ale žádám, aby tento chlapec byl zase zdravý. Modlím se za to, 
aby žil. Tohoto ušetři, Alláhu. Vzal sis tolik lidí… mého bratra a otce… sestřenice, bratrance, strýce a tety. 
Nech ho. Může být mým bratrem. Chtěla bych mít bratra. Prosím… ať tu zůstane. Je dobrý. Nevím, jak to 
vím, ale vím to. Tento je dobrý.” Poplácala Terranovu ruku, která byla bez života. 

Doktor Najafi se na chvíli setkal očima s Parto, usmál se a potom sklonil hlavu jako by se také modlil. 
“Chtěl vědět, kde je škola,” tiše pokračovala Dorri. “Chce se učit, Alláhu. Nech ho se učit, prosím. Přine-

se do tohoto světa něco, co tu chybí. Přinese dobro. Prosím, Alláhu, nech ho žít. Prosím, ušetři ho…“ Dorri 
se odmlčela, jakoby se snažila najít ta správná slova. “Jestli po nás chceš, abychom v Tebe věřili, učiň ho 
zase zdravým… budeme v Tebe zase věřit.” 

Doktor Najafi zanotoval šeptem. “Amen.” 
Dorri položila Terranovu ruku zpět na stůl a políbila ho na krk. Parto udělala krok dopředu a položila ruku 

kolem Dorri. “To byla velmi krásná modlitba.” 
“Ano, skutečně velmi dobře pronesená,” řekl doktor Najafi. 
“Alláh ho nenechá zemřít,” oznámila Dorri sebevědomým tónem. 
“Opravdu… a jak to víš?” zeptala se Parto. 
“Cítila jsem to, když jsem se modlila.” 
“Co jsi cítila?” 
“Že Alláh naslouchá. 

Kapitola 4 - Jídelna 

Den se sotva probudil, když Terran začal kašlat. Ten zvuk vzbudil nejprve doktora Najafiho, ale Parto se 
také brzy probrala. Oba stáli okolo chlapce a nabízeli mu vodu, kterou dychtivě pil. 

“To je zázrak,” prohlásil dr. Najafi vzrušeně. “Obával jsem se, že se probudíme u mrtvoly. Alláh naslou-
chal!” Podíval se na Parto s nadšením ve svých očích. 

Chlapec promluvil divným nářečím. “Je toto škola? Jste moji učitelé?” 
Doktor Najafi a Parto se na sebe podívali prázdným pohledem. Ani jeden z nich nerozuměl, co Terran 

říká. 
“To nářečí se podobá kurdštině, ale já mu nerozumím. A vy?” 
Parto zakroutila hlavou. 
“Kde jsem?” zeptal se Terran. “Kdo jste?” 
Věděli, že se na něco ptá, ale kromě slova “škola” jim žádné jiné slovo nedávalo smysl. 
Doktor Najafi přinesl Terranovi chleba v misce. “Jídlo?” 
Terran si vzal chleba a hltal ho. Jeho žvýkání náhle ukončilo jeho otázky. 
Parto se usmála, když sledovala, jak jí. “Je velmi hladový. Odkud si myslíte, že pochází?” 
“Paštún… možná nějaký téměř neznámý afghánský kmen. Pravděpodobně je Baluch. Nevím.” [Pozn. 

překl.: v češtině je též často používána transkripce Balúč]  
Doktor Najafi se předklonil a podíval se do chlapcovy tváře. “Rozumíš mi?” 
Terranovy oči se okamžitě zúžily zmatkem. 
“Pravděpodobně nám rozumí asi stejně tak, jako my rozumíme jemu.” Sdělil doktor Najafi. “Konzervatoř 

je asi nejlepším místem, kam ho můžeme vzít - někdo tam bude umět jeho nářečí.” 
“Vidíš, mami, říkala jsem Ti, že Alláh naslouchá.” Dorri byla vzhůru a pozorovala chlapce, jak jí chleba. 

Vstala z provizorního lůžka na podlaze, šla k Terranovi a natáhla k němu ruce. Prohlížel si ji jako někdo, 
kdo nikdy neviděl dítě. Pak přestal jíst. Jak zíral na Dorri, celá jeho tvář znehybněla. “Chceš se obejmout?” 
zeptala se Dorri. 

Terran položil chleba na postel a rozpřáhl ruce zrcadlíce Dorri, která se pak k němu naklonila a ovinula 
okolo něj své paže - převážně okolo kolen, což bylo nejbližší místo, které mohla obejmout, protože Terran 
seděl na stole a ona stála na podlaze. Terran vypadal z toho gesta vyjeveně, nejistý, co znamená. 

Dorri ustoupila a ukázala na svůj hrudník. “Ty jsi teď můj bratr.” 
Terran byl v klidu a ruce mu pomalu klesaly k bokům. Potom se jednou rukou s nataženým ukazováč-

kem dotkl svého hrudníku. “Ty jsi teď můj bratr.” 
Řekl to dokonale v jazyce Farsi, přesně ve stejném rytmu jako Dorri o chviličku dříve. Parto a doktor 

Najafi se na sebe s úžasem podívali. 
Dorri se zahihňala. “Ne, já jsem tvoje sestra. Ty jsi můj bratr.” 
Terran zakroutil trochu hlavou. “Škola?” ukázal na zdi místnosti. “Učitelé?” ukázal na doktora Najafiho a 

Parto.  
“Myslí si, že jsme učitelé,” řekl doktor Najafi, “Pojďme zjistit, jestli může chodit.” 
Doktor Najafi pomohl Terranovi ze stolu a podpíral ho, aby zjistil, jestli má sílu chodit. “Vypadá dobře. 

Nikdy předtím jsem takové uzdravení neviděl. Ale tyhle děcka z hor mají tuhý kořen. Půjdu s vámi do školy.” 
Při zmínce slova “škola” chytil Terran doktora Najafiho za rukáv. “Škola?” 
Doktor Najafi energicky přikývl. “Ano, teď tam půjdeme.” Vzal Terrana za ruku, vyvedl ho ze dveří a 

všichni čtyři se vydali ke Konzervatoři. 
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Bylo stále časně ráno, když tam došli, něco po sedmé a škola se právě probouzela. Doktor Najafi vešel 
dovnitř, aby našel Hamida. Zaťukal na dveře kanceláře a pak z chodby uslyšel šoupání nohou. “Už jdu. 
Vydržte.” 

“Hamide, to jsem já, doktor Najafi.” 
Hamid se objevil zpoza rohu a mírně se uklonil. “Ach, doktore, rád vás vidím. Doufám, že jste přišel s 

dobrými zprávami na jazyku.” 
“Ten chlapec, Terran Kahn, žije. Právě teď čeká venku.” 
“Výborně, jaký je jeho příběh?” 
“Je záhadou. Mluví nářečím, které neznáme...” 
“Ta žena a... ta malá holka, jsou stále s ním?” 
“Ano,” přikývl doktor Najafi. 
“Co ode mě chcete, abych udělal?” zeptal se Hamid, když odemykal dveře své kanceláře a pokynul, aby 

ho doktor následoval. 
“Kdo je váš nejlepší student... na jazyky?” 
“Učíme jenom angličtinu a vy to víte, milý doktore.” 
“Nemáte žádné záznamy o jazykových schopnostech vašich studentů?” 
Hamid zakroutil hlavou a pak luskl prsty a podíval se na své náramkové hodinky. “Děcka právě teď sní-

dají, můžeme nechat chlapce přijít do jídelny, aby něco řekl, a když někdo pozná to nářečí, budeme mít 
překladatele.” 

“Dobře, přivedu chlapce a vy nás zavedete do jídelny.” 
O několik minut později vstoupila skupina doktora Najafiho doprovázená Hamidem do velké místnosti s 

dlouhými stoly a asi třemi sty studenty různého věku a pohlaví. Konzervatoře - jelikož to byla součást jejich 
mise - byly otevřeny každému ve věku od šesti do šestnácti let. Měly desetiletý učební plán, ale většina 
studentů, bez ohledu na jejich věk, zde byla první rok, protože Konzervatoř v Mashhadu byla poměrně no-
vá. 

Hluk v místnosti pocházel převážně od příborů na plechových talířích. Bylo zde i něco smíchu a mluvení, 
ale každému bystrému pozorovateli bylo zřejmé, že studenti jsou vytrénovaní v efektivním způsobu jezení, 
aby se dostali do svých tříd včas. Hamid vyšel na vyvýšené pódium na vzdáleném konci jídelny a ostře 
zatleskal. “Ticho, prosím. Rád bych soustředil vaši pozornost na záhadu, kterou se snažíme vyřešit.” 

V místnosti nastalo náhlé ticho, zatímco studenti natahovali krky, aby sledovali Hamidovu řeč. 
“Do naší školy přišel chlapec, který mluví nářečím, které nikdo neznáme. Nechám ho, aby něco řekl a 

pokud to nářečí někdo z vás zná, zvedněte ruku. Dobrá?” 
Chór hlasů odpověděl. “Ano, pane Mokri.” 
Parto si všimla několika učitelů opírajících se o zeď, zvědavých na tajuplného chlapce. Doktor Najafi při-

vedl Terrana na stupínek a pokynul směrem ke shromážděným studentům, jako kdyby mu říkal, aby se 
představil. Terran se díval střídavě na shromážděné studenty a na doktora Najafiho, ale vypadalo to, že 
nemá tušení, že se od něj očekává, aby promluvil. Doktor Najafi dal k puse ruku otočenou směrem ven 
signalizujíce tak chlapci, že by měl něco říct. Chlapec toto gesto napodobil a studenti se okamžitě začali 
hihňat. Doktor Najafi ukázal na studenty. “Škola.” 

Terranovy oči se rozzářily. “Škola?” 
Terranovo tělo bylo stále zabaleno do modré pokrývky, obličej měl umytý, ale zbytek těla zůstával za-

prášený a špinavý. Jeho vlasy byly převážně rovné a dlouhé a sahaly mu až na ramena. Jeho tvář byla 
vyzáblá, stejně jako celé jeho tělo, ale v jeho fyzické konstituci byla síla, jež byla nepopiratelná. Jak stál 
vedle doktora Najafiho, vypadal obzvláště malý, ale bylo na něm něco, co bylo autoritativní. Možná to způ-
sobovalo přirozené vystupování před studenty nebo jeho hranatá čelist, nebo snad jeho doširoka otevřené 
oči položené daleko od sebe, které se dívaly neochvějně na svět před sebou. 

Terran šel na hranu pódia, na kterém stupínek stál, a zíral na studenty. 
Když mezi ně hleděl, místnost naprosto ztichla. Terran hleděl jako někdo, kdo se pokouší vybrat kon-

krétní osobu, která má jednu výjimečnou vlastnost. Jeho oči konečně spočinuly na jednom z učitelů, který 
ho sledoval.  

Terran se otočil k učiteli a natáhl ruku. “Vy jste moje krev, že?” 
Učitel, oči spojené s Terranovými, přikývl. 
“Rozumíš mu?” zeptal se Hamid. 
“Rozumím,” odvětil učitel. 
Hamid dvakrát ostře zatleskal rukama. “Dobrá, děti, zpátky k snídani a pospěšte si do tříd.” 
“Pojďme do mé kanceláře,” řekl Hamid, když míjel toho učitele. Obrátil se k doktoru Najafimu, Parto a 

Dorri, a dodal. “Jestli chcete, můžete jít taky.” 
Hamid kráčel ruku v ruce s Terranem, zatímco zbytek skupiny šel tiše za nimi. Tu a tam se Terran otočil 

zpět, zjevně aby se ujistil, že ten učitel je stále následuje. Temná omezení jazyka byla konečně proniknuta 
a Terran Kahn se brzy stane poznatelným. 
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Kapitola 5 - Odhalení 

Hamidova kancelář byla malá s jedním oknem, z něhož byla vyhlídka na vyprahlou předzahradu. Byl 
tam pracovní stůl a dvě židle, ale Hamid rychle přitáhl tři židle z recepce a pak zavřel dveře. “Prosím, posa-
ďte se.” Otočil se k učiteli a lehce se uklonil. “Toto je Nouri Abbasi, jeden z našich jazykových instruktorů. 
Než sem přišel, učil angličtinu na Ferdowsiho univerzitě. Toto je doktor Najafi, ” Hamid mávl rukou v roz-
máchlém gestu směrem k doktorovi, “pravděpodobně on je důvodem, že si zde teď povídáme.” 

“Nemůžu převzít zásluhu za zachránění tohoto chlapce. Téměř nic jsem neudělal, o tom vás můžu ujis-
tit. Ve skutečnosti připisuji zásluhu za jeho zázračné uzdravení Dorri.“ 

“Opravdu, a co udělala?” zeptal se Hamid a přesunul svou pozornost na Dorri, která se zavrtěla na klíně 
své mámy. 

“Modlila se,” odpověděl doktor Najafi věcně. 
“No... velmi dobře,” řekl Hamid. “A toto je Dorriina matka, Parto, která našla chlapce jako první a přivedla 

na něj naši pozornost.” 
Hamid si odkašlal a přesunul svoji plnou pozornost na Terrana, který ho zblízka důkladně studoval. “A 

toto je náš mystický cestovatel, který, jak se zdá, ušel dlouhou cestu, aby našel naši školu. Nouri, můžeš, 
prosím, požádat chlapce, aby nám řekl svůj příběh?” 

Nouri přelétl pohledem kruh židlí a slabě přikývl, aniž by s někým navázal oční kontakt. Pak se zaměřil 
na Terrana. “Jmenuji se Nouri Abbasi. Jsem učitelem na této škole. Prosím, řekni mi, odkud jsi přišel a kdo 
jsi.” 

Terran okamžitě začal mluvit v cizím nářečí. 
Nouri se podíval na Hamida. “Jeho nářečí je směsí jazyků... část je sufijština … část je kurdština. Něče-

mu z toho nerozumím, něco poznávám. Obávám se, že moje překlady budou nevalné. Už je to dlouhá do-
ba, kdy jsem něčím podobným mluvil.” 

Hamid přikývl. “Jenom to udělej nejlépe, jak umíš.” 
Terran promluvil znovu s velkou vážností a Nouri k němu napřáhl ruce signalizujíce mu, aby přestal, a 

znovu se otočil k Hamidovi. “Říká, že je Baluch a že opustil svůj kmen, aby šel do školy.” 
“Jsou jeho rodiče naživu?” vyptával se Hamid. 
Nouri se zeptal a potom zavrtěl hlavou. 
“Zeptej se ho, jestli jeho kmenoví vůdci vědí, že je zde.” 
Nouri se zeptal a lehký úsměv se dotkl jeho zarostlé tváře, když mu Terran odpověděl. “Říká, že ti toho 

kromě ovcí a koz znají jen velmi málo.” 
“Hmm,” zamumlal Hamid. “Optej se ho, proč nevypadá jako Baluch.” 
Nouri položil otázku a Terranova tvář se svraštila rozpaky, a pak začal váhavě mluvit. 
“Říká, že jeho dědeček, kterého nikdy nepoznal, byl ruský důstojník - plukovník. Jeho kmen kočoval... 

a... a na začátku osmdesátých let, když Rusko okupovalo Afghánistán, byl tento plukovník zajat a později 
se stal členem jejich kmene. Má tuto pokrevní linii.” 

Hamid se pohodlně usadil na židli přemítaje o tom, co právě slyšel. 
“Proč sem přišel?” zeptal se doktor Najafi. 
Nouri položil tu otázku a poté odvětil lakonicky. “Učit se.” 
“Co se chce učit?” 
Terran velmi oživl, když odpovídal na tuto otázku, a když skončil, Nouri se ho zeptal na něco dalšího. Ti 

dva začali konverzovat, jako kdyby ostatní už nebyli přítomni v místnosti. Hamid je přerušil a v jeho hlase 
bylo cítit podráždění. “Dost! O čem si povídáte?” 

Nouri se omlouval. “Promiňte, je velmi bystrý. Neočekával jsem takový intelekt.” 
“Co tím máš na mysli... co řekl?” vyptával se Hamid. 
”Říká, že rozumí elementárním silám. Chce se naučit fyziku, chemii, astronomii... chce zajistit, aby se 

Sunrot už nikdy nepřihodil.” 
“Vznešené ambice,” řekl Hamid tiše, “pro tak malého kluka, který přišel z hor...” 
“Ve skutečnosti je z pouště - z Turkmenistánu, abychom byli přesní.” 
“Tam je jenom písek... jak tam někdo může žít?” 
“Chceš, abych se ho na to zeptal?” řekl Nouri. 
“Ne, ne, místo toho se ho zeptej, kolik dní cestoval, aby se dostal do Mashhadu.” 
Nouri se zeptal a Terran zvedl sedm prstů. 
“Řekni mu, že jestli chce chodit do školy tady, tak může, ale my neučíme fyziku a astronomii. Existuje 

jenom šest míst na celém světě, kde to učí, a ani jedno není v Mashhadu.” 
Nouri to vysvětlil a Terran, očividně zklamaný, položil otázku. 
“Ptá se, kde se nachází nejbližší ze šesti ALIGN center.” 
“Řekni mu, že na tom nezáleží. Musí být pozván a jediný způsob, jak se to může stát, je, že jeho IQ bu-

de mnohem vyšší, než já předpokládám, že je...“ Hamid si povzdechl a zamával rukama, jako kdyby mazal 
předchozí slova. “Ne, jenom mu řekni, že je to daleko a musí být pozvaný.” 

Nouri doručil zprávu a pak se podíval na Hamida. “Chce vědět, jak může být pozvaný.” 
Hamid ukázal na svou hlavu, přesně nad pravým spánkem. “Musí být brilantní.” 
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Nouri svědomitě doručil zprávu a snažil udělat to se stejným důrazem, jako to udělal Hamid, ale Terran 
se jenom usmál, když uslyšel odpověď a potom položil další otázku. 

“Chce vědět,” řekl Nouri, “proč se fyzika a astronomie učí jenom na šesti místech po celém světě.“ 
Dorri zašeptala Parto. “Co je to fyzika?” 
Hamid se naklonil dopředu na své židli zaměřen na své žilnaté ruce. Tenký měděný svatební prsten byl 

jejich jediným ornamentem. Točil si ze zvyku tím prstenem na své ruce, když mluvil. “Ten mladík možná 
neví, že lidstvo se scvrklo o osmdesát osm procent, a že zbytek světové populace se sjednotil tak, abychom 
to přestáli, a pokud nám Alláh bude přát, znovuzískali naši dřívější velikost tak rychle, jak jen to je možné. 
Potřeby naší komunity jsou více... více o přežití než o rozbíjení atomů a fotografování vzdálených galaxií.” 
Hamid se zhluboka nadechl, pohlédl na Nouriho a pak ostře pokýval na zdůraznění. “Řekni mu to.” 

Jak Nouri začal překládat, Terranovy oči se zúžily a začal kroutit hlavou. Jeho oči - jež měly tmavý od-
stín modravě šedé, se náhle sklopily - zdálo se, že se stáhly dovnitř.  Když Nouri skončil, místnost visela ve 
znepokojivém tichu. Jak slunce začínalo stoupat, na vzdálené zdi se objevila narůžovělá záře, která jim 
poskytla nejen trochu úlevy od toho vážného odhalení, ale také dotek jeho viníka. 

Kapitola 6 - Nevinný? 

Pirdah byl mezi Baluchy svatým mužem. Jeho roucho bylo čisté, denně prané. Jeho dlouhé vousy byly 
bílé, táhly se do jemné špičky jako trychtýř. Jeho turban měl zlatou barvu s nádechem jantarově rudé na 
své spodní části a přispíval k jeho již tak impozantní výšce. 

Javad byl eskortován do Pirdahova stanu a zanechán v tichu stát jako duch vznášející se ve vzduchu. 
Pirdah ho ignoroval, byl příliš rozčilený, než aby vzal na vědomí jeho přítomnost. Javad stál tiše jako stráž a 
uvažoval, jestli bude jeho osudem přejít žhavé uhlíky nebo se přikročí přímo k setnutí hlavy. Jeho tělo se 
klepalo strachem. 

“Je ti zima?” zeptal se Pirdah a náhle otočil svoji pozornost na muže stojícího před ním. 
Jakmile byla poznána jeho přítomnost, Javad si klekl a dotkl se Pirdahových nohou s velkou zbožnou 

úctou. “Ne, vaše Svatosti. Velice oceňuji, že mohu být ve vaší přítomnosti.” 
“Můžeš si sednout tady,” řekl Pirdah a ukázal na rudý polštářek na podlaze. Jeho stan byl velký a poho-

dlně se do něj vešla postel, pracovní stůl, křesla, koupelna a malé ohniště. Javad, jako cvičený pes, se 
napůl doplazil k polštářku a sedl si na něj, tváří k Pirdahovi s očima sklopenýma dolů. Pirdah byl Sardarem 
skupiny kmenů. Byl vrcholovým kamenem pyramidy Baluchů v Íránu a základním kamenem oddanosti ke 
kmenu. 

“Jaké máš novinky pro moje uši?” Zeptal se Pirdah, hladil si vousy a poprvé přesunul svoji plnou pozor-
nost na Javada. 

“Vaše Svatosti, nemám nic nového, co bych vám mohl nabídnout. Je mi to líto. Nezabil jsem ho; to je 
všechno, co můžu říct.” 

“To necháme rozhodnout uhlíky,” odvětil Pirdah. “Nerozumím tomu, proč nenabízíš žádné jiné vysvětle-
ní. Vypařil se? Odnesli ho dva orlové? Unesli ho naši nepřátelé? Řekni mi, Javade, proč nemáš žádné vy-
světlení, když byl chlapec pod tvým dozorem?” 

Uhlíky mi dávají šanci, pomyslel si Javad. Záblesk naděje se vzedmul jeho tělem. 
“Vaše Svatosti, nevím, co se mu stalo. Vzal si zásoby potravin na cestu, ale cíl jeho cesty je mi neznámý 

a bouře té noci, kdy zmizel, znemožnila ho stopovat.” 
“Podívej se na mě!” žádal Pirdah. 
Javad zvedl oči, ale nezávisle na tom, jak moc se snažil, nemohl je udržet soustředěné na Pirdahově 

impozantním upřeném pohledu. 
“Terran byl naší největší nadějí, že máme vůdce, který ochrání náš lid před našimi nepřáteli, a sjednotí 

současný arabský svět. On byl ve tvé péči. Ve tvé zodpovědnosti. Jak se můžeš dívat do mých očí a říkat 
mi, že nevíš nic o tom, kde se nachází nebo jaké má plány? Jak je tohle možné?” 

Javad na chvíli zaváhal a kousal si rty v mučivém rozporu. “Vaše svatosti, on je chytrý-” 
“Samozřejmě, že je chytrý, proto jsi byl vybrán, abys na něj dohlížel. On je dítě; ty jsi muž - údajně náš 

nejvzdělanější, a ty jsi ho ztratil.” 
Pirdah zíral neochvějně na Javada. “Tak, to je všechno? Žádné doznání. Žádné vodítko. Žádní podezřelí 

kromě tebe. Nic?” 
Javad se třásl před tónem Svatého muže, jenž seděl před ním. Javad shrnul svoje rozcuchané vlasy na 

stranu obličeje a krátce vzhlédl. Byl bez turbanu, oblečený jen v košili s dlouhým rukávem, která mu sahala 
téměř ke kolenům. Byl bosý a bez kalhot - standardní oděv baluchianských vězňů.  

Byl jediným z celého kmene 14 043 lidí, který byl někdy učitelem ve vnějším světě. Byl svými soukme-
novci jak ctěný, tak zatracovaný, ale Pirdah byl vždy jeho podporovatelem, až do doby před dvěma dny, kdy 
Terran zmizel uprostřed písečné bouře.  

“Existuje jedno vodítko, Vaše Svatosti...” 
“Ano?” 
“Týden předtím než Terran zmizel, ukazoval jsem mu jak sestrojit kompas.” 
“A ten kompas chybí?” 
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Javad přikývl svou neozdobenou hlavou a cítil nedostatek tíhy jako podivné připomenutí jeho hříchů. 
“Takže ty si myslíš, že chlapec vzal ten kompas vprostřed písečné bouře a šel... kam?” 
“Nevím, Vaše Svatosti.” 
“Ale myslíš si, že toto vodítko tak, jak jsi to vyjádřil, míří prstem viny na Terrana a ne na tvoji nedbalost 

nebo na naše nepřátele?” 
“Vaše Svatosti, jenom jsem zmínil ten kompas, protože se zdá nepravděpodobné, že by byl unesen. 

Spíše to vypadá, že plánoval odejít-” 
“Dával jsi chlapci nějaké hodiny zeměpisu?” 
“Ano, Vaše Svatosti.” 
“A o jaká města nebo území jevil zvláštní zájem?” 
“Vaše Svatosti, jeho mysl je jako houba. Všechno ho zajímalo. Nemůžu říct, co u něj vystupovalo do po-

předí, ale vím, že se často ptal na okolní města, zvláště Teherán, Mashhad, Gorgán, Ašchabad a Zábol.” 
“Jaké zásoby chybí?” 
“Tři čutory s vodou, pytel chleba a rýže a trochu kozího masa.” 
Pirdah si povzdechl. “To mohlo být ukradeno při jeho únosu. To neznamená, že odešel ze své vlastní 

vůle. Nevěřím, že by mohl opustit svůj lid...” Pirdah se odmlčel a upravil si svoji róbu, jako by ho dřela do 
krku. “Ptal se někdy na svého dědu?” 

“Jenom jednou, Vaše Svatosti.” 
“A co jsi mu řekl?” 
“Vaše Svatosti, řekl jsem mu...” Javad zavřel oči, jak si rozpomínal, ”...že jeho dědeček byl plukovníkem 

v ruské armádě. Že byl nepřítelem našeho lidu a díky naší vychytralosti a lstivosti jsme ho zajali a vzali s 
sebou do našich domovů v poušti. Tam jsme ho mučili, ale on nezemřel. Na naše stařešiny to tak zapůsobi-
lo, že ho ušetřili, protože chtěli jeho pokrevní linii. O rok později přijal naše zvyky a oženil se s náčelníkovou 
nejstarší dcerou a několik let poté se narodil jeho otec.” 

Pirdah si sedl, hluboko v úvahách. “Zná příjmení svého dědy?” 
“Vaše Svatosti, řekl jsem mu, že jsme ho nazývali Nicolai Dushman, ale možná jsem zmínil také jeho 

pravé příjmení.” 
“Nepamatuješ si to jistě?” 
“Ne, Vaše Svatosti, omlouvám se.” 
Bez ohledu na vítr, který vál proti chlopním stanu, ticho pouště na nich viselo a tížilo je jako křišťálový 

dóm. 
Pirdah si odkašlal a posunul se v křesle, aby uchopil sklenici vody. Po dvou hlasitých hltech ji položil a 

dal prsty rukou k sobě, lokty nechal na opěrkách křesla. “Budu smutný, jestliže uhlíky ukáží, že jsi lhář. 
Vložil jsem do tebe celou svou důvěru, abych zajistil, že tento chlapec bude ochráněn. On je Mahdi!” Pirdah 
se zhluboka nadechl a pak pomalu vydechl. Jeho hlas se náhle ztišil. “Narodil se v noci při první bouři... 
přesně tak, jak bylo prorokováno.” 

“Ale Vaše Svatosti, on není ummah-” 
“Je druhá generace, tři čtvrtiny jeho krve je naše. To znamená, že je ummah... a narodil se zde. Ty víš 

lépe než kdokoliv jiný, že jeho intelekt je mimořádný. Jestli Mahdi v těchto časech existuje, je to najisto on, 
a ty jsi ho nechal odejít... možná jsi mu i dodal odvahu svými řečmi o městech a sestrojil jsi mu kompas.” 

Pirdah odvrátil pohled a hlasitě tleskl rukama. V okamžiku přišel strážce a uklonil se. 
“Chci uspořádat Džirgu - Kruh vůdců. Budeme testovat pravdomluvnost tohoto muže. Odveďte ho.” 
Strážce popadl Javada a vytahoval ho na nohy, ale Javad se otočil k Pirdahovi s posledními slovy. “Va-

še Svatosti, bez ohledu na to, jak si povedu na uhlících, ujišťuji vás, že neznám Terranovy plány, ani nevě-
řím, že byl unesen našimi nepřáteli. Jsem vinen jenom jedinou věcí; nebyl jsem schopen ho zastavit, proto-
že jsem spal. Jestliže je to hřích, pak ano, jsem hříšník. Ale jestli ne, pak bych chtěl pomoci ho najít a při-
vést ho zpět. Prosím, úpěnlivě žádám, nechte mě pomáhat při tomto úkolu. Znám ho lépe, než kdokoliv jiný. 
Prosím!” 

Pirdah se postavil, ze sezení měl ztuhlé tělo. Přistoupil k Javadovi posuzujíce jeho výraz obličeje tak, jak 
to umí jenom soudce. “Jeden krok za druhým, pokud projdeš zkouškou, budu uvažovat o tvých prosbách, 
ale nejdříve musí své říct Džirga. Jestliže jsi bez viny, pak se nemáš čeho obávat.” 

“Ano, Vaše Svatosti, ale já mám chybu v tom, že jsem vzdělaný, a když půjdu přes žhavé uhlíky, moje 
chodidla budou popálená. Nejsem jako ti druzí, kteří věří pověrám. Mé nohy budou popáleny...” 

“Pak jsi vinen a tvoje spálená chodidla budou nejmenší z tvých starostí. Odveďte ho.” Pirdah se vracel 
ke svému pracovnímu stolu a ani jednou se neohlédl navzdory pokračujícím prosbám Javada. 

“Někdo se přepočítal v hloubce mého soucitu.” Zašeptal si Pirdah sám pro sebe. 
O chvilku později zvuk odkašlání přiměl Pirdaha vzhlédnout od jeho papírů. 
“Vaše Svatosti, jenom chci znát vaše doporučení ohledně Charbeli-” 
“Buďte mírní,” řekl Pirdah roztržitě. 
“Jak si přejete, Vaše Svatosti. Kdo chcete, aby vedl test nevinnosti?” 
“Moshen.” 
“A časový plán, Vaše Svatosti?” 
“Dnes večer.” 
“Ať je mír s Vámi, Vaše Svatosti.” Muž odcházel pozpátku ven ze stanu a hluboce se ukláněl. 
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Pirdah zvedl nahoru pravou ruku, dlaní od sebe. “S tebou též.” Jeho hlas se vytrácel do šepotu. Jeho zá-
jem se soustředil na mapu a na města, která kroužkoval. Ašchabad by byl první krok na tvé cestě do Mosk-
vy. Tvá otcovská krev je také silná. Mám pocit, že tam máš namířeno. Ať Alláh svítí dál na tvoji cestu a 
zavede tě zpět k nám nezraněného. 

 
*  * * * 

 
Příkop byl dvanáct stop dlouhý, okolo dvou stop široký a dvě stopy hluboký.  
Suché, odštěpkové dřevo hořelo po tři hodiny. Uhlíky byly tmavě červeno-oranžové a hlubiny  pouště by-

ly zbarveny soumrakem do modro-fialova. Hvězdy pomrkávaly jako tišší nevzrušení pozorovatelé. Byl 
chladný večer, ačkoliv horko vyzařované z uhlíků bylo zřetelné, když byl Javad veden k ohništi, ruce sváza-
né a nohy přivázané k sobě - na kolenou - koženým provazem, který znemožňoval kráčet rychle. 

Moshen, jeden z kmenových stařešinů, se domlouval s duchy ohně. Rituálně recitoval připomínku těmto 
ohnivým duchům, aby popálili jenom tehdy, jestliže kráčející je vinen. Měl oblečenou červenou vestu přes 
dlouhou košili a béžově zbarvené kalhoty, volné a pomačkané. Prošel podél celého příkopu za zpěvu svých 
náboženských modliteb a dovolával se spolupráce ohnivých duchů. Když skončil, otočil se k Pirdahovi a 
pokynul hlavou. 

Javad byl veden na hranu jámy, kde ho holenní kosti začaly pálit horkem. Jeho srdce bylo terorizováno 
tím, co se hrozivě rýsovalo před ním. Příkop se zdál bezvýchodně dlouhý. Nespadnout. Nespadnout. To 
bylo všechno, na co dokázal myslet. Pád se rovnal smrti. Strašné smrti. Podíval se ještě jednou na Pirdaha. 
“Vaše Svatosti, jsem nevinný. Prosím, pusťte mě. Pomůžu vám ho najít. Myslím, že vím, kam asi šel. Pro-
sím, nechte mě ho najít. Není to lepší využití mého života?” 

Celé jeho tělo se zmítalo v tichu, které se vracelo zpět, a pak cítil na bedrech lehké postrčení vedoucí ho 
ke vstupu do jámy bolesti, jak byla nazývána. Jeho nohy se začaly nekontrolovatelně třást a on si nebyl 
jistý, jestli vůbec bude schopný zůstat při vědomí. 

Pak náhle dostal z nějakého nevysvětlitelného zdroje podivnou chuť být součástí toho zapomnění. Být 
tvořen substancí, která je nadpřirozená. Cítil podivný pocit odevzdání se. Bylo to, jako by jeho mysl vstoupi-
la do labyrintu a jeho tělo bylo ztraceno v proudu, který ho pohltil. Na chůzi po uhlí vlastně neměl žádnou 
vzpomínku. Nějaká magnetická síla ho přitahovala na druhou stranu. Ruce ho vytáhly z jámy a on spadl na 
zem bez jakéhokoliv pocitu bolesti. 

Byl v moci něčeho, co předtím nikdy nezažil - alternativní reality, střízlivé, zářivé, nevyčerpatelné, lákavé 
a starobylé. Cítil to - ne bolest, ne netečnost, ne zapomnění - stav beze stavu. Vzhlédl na stařešiny, kteří 
zkoumali jeho chodidla, a cítil se jako nemluvně, které se právě narodilo do matoucí noci. 

Pod nekonečnou nebeskou střechou se usmíval výrazem nevinnosti. Možná se i zasmál, než ztratil vě-
domí. 

Kapitola 7 - Test 

Obyvatelé Mashhadu setrvali ve městě, protože jeho infrastruktura - v prvních měsících Sunrotu - zůsta-
la zázračně neporušená. Bylo to jedno z mála měst na planetě, které přežilo, a většina jeho budov zůstala 
nedotčených. 

Uplynul jenom jeden den od chvíle, kdy byl Terran nalezen v bezvědomí na tržišti, když jeho nový men-
tor, Nouri Abbasi, začal oceňovat jeho jedinečné dary. Protože Nouri byl jediným ve škole, kdo rozuměl 
Terranovu rodnému nářečí, Hamid mu uložil, aby byl Terranovi k dispozici tak často, jak mu jeho čas bude 
dovolovat a pomohl Terranovi začlenit se do studentských řad. Nejdříve se zaměřoval na to, aby Terranovi 
pomohl dorozumět se anglicky. 

Většina učebních plánů Konzervatoře byla doručována přes Internet. Instruktoři byli spíše asistenty pro 
online zkušenosti. Nouri býval profesorem angličtiny na prestižní univerzitě v Mashhadu a role “správce 
studijního plánu” ho nudila. Terran představoval novou výzvu, i když komunikace s ním byla někdy obtížná. 

Druhého dne výuky byl dán Terranovi Zahajovací Program Učebního Plánu (angl. Curriculum Initiation 
Program - CIP) pro dvanáctileté mužského pohlaví. Při testu se měřil čas a test byl řízen na dálku webovou 
stránkou Fakulty. Existovalo dvacet dva verzí CIPu, vždy pro každý věkový stupeň od šesti do šestnácti, a 
pak jeden pro dívky a jeden pro chlapce. Terranovi byl přidělen CIP 12M a Nouri ho instaloval na počítači, 
zatímco ho Terran pozoroval. 

“Odpusť”, řekl Terran, “ale informace uvnitř tohoto… tohoto…“  
“...monitoru,” nabídl mu Nouri. 
“Tohoto monitoru... jsou mi vlastně posílány z místa na druhé straně světa?” 
“Správně,” odvětil Nouri, který byl soustředěn na obrazovku, kde instaloval první program a dělal login. 
“A když podstoupím tento test, někdo na druhé straně světa uvidí moje odpovědi a ohodnotí je?” 
“Ano.” 
“Proč mi nedáš ten test a neohodnotíš mě ty sám? Jsi přímo zde.” 
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“Výsledky testu ukazují, jak si stojíš ve světě, jaké jsou tvoje schopnosti vzhledem k milionu dalších dětí 
stejného věku a pohlaví. Na základě toho ti může Fakulta poskytnout učební plán, který ti pomůže stát se 
produktivním členem společnosti.” 

Terran pozorně poslouchal. “Takže každé dítě má svůj jedinečný studijní program?” 
Nouri pokýval hlavou. “Podívej, CIP se skládá ze dvou částí: první je řešení obecných problémů, druhá 

jsou matematické a jazykové dovednosti. Zůstanu tady s tebou po celou dobu, abych ti pomohl s překla-
dem, ale nebudu odpovídat na žádné otázky kromě těch, které ti pomůžou danou otázku pochopit. Dobrá?” 

Terran pokýval hlavou. 
“Jsi nervózní?” 
“Ne.” 
“Dobrá. Jsi připraven začít?” 
“Je to závod?” 
“Je ti stopován čas, ale není to závod. Když tvůj čas vyprší, CIP jednoduše přejde k další otázce. Rozu-

míš?” 
“Ano,” odpověděl Terran. “ Když budu úspěšný, přijmou mě do ALIGN center?” 
“O to se teď nestarej. CIP má za úkol objevit tvoje současné znalosti a rozeznat tvoje silné a slabé 

stránky. Když odpovíš správně, další otázka bude těžší. Když odpovíš chybně, další otázka bude jedno-
dušší. Tak to funguje.” 

Nouri odjel pryč se svou židlí a přitáhl Terrana blíže k monitoru. “Teď, až zmáčknu toto tlačítko, program 
se spustí. Jsi připraven?” 

“Jsem připraven.” 
Objevila se první otázka. Terran se plný očekávání díval na obrazovku, ale ničemu nerozuměl a tak se 

podíval na Nouriho s výrazem vzrůstající frustrace. 
“Je to slovní úloha-” 
“V angličtině?” 
“Ano.” 
Nouri rychle přikývl, jak si četl problém tiše pro sebe a pak překládal Terranovi. “Omarovu otci je čtyřicet 

pět let. Je o patnáct let starší než dvojnásobek věku Omara. Jak starý je Omar?” 
Bez nejmenšího zaváhání Terran odpověděl. “Patnáct.” 
Nouri se usmál. První otázka je vždy těžká. 
Nikdy nepochopil, proč je CIP tímto způsobem navržen, ale student nikdy neobdržel zpětnou vazbu - 

správně nebo špatně, ačkoliv většina studentů vnímala, že otázka při druhém pokusu je jednodušší. 
Nouri se na něj obrátil letmým pohledem a očekával, že se zeptá, jestli to bylo správně, ale on jen jed-

noduše čekal na další otázku. Otázky byly těžší a těžší. Při sedmé otázce si všiml zeleného světla blikající-
ho ve spodní pravé části obrazovky. Nikdy předtím ho neviděl. Otázky už byly za Nouriho schopností odpo-
vídat, i s kalkulačkou, a on byl přesvědčen, že obtížnost otázek roste exponenciálně. 

Devátá otázka chtěla po studentech, aby přeskupili 28 čísel do mřížky tak, aby celkový součet v každém 
směru byl 558. Trvalo pět minut přeložit hodnoty čísel, a jakmile byl překlad hotový, neuběhlo ani dvacet 
sekund a Terran srovnal čísla tak, jak se mu to líbilo a opřel se zpět do židle. 

“Pokračuj a stiskni ‘Odeslat’, jestli si myslíš, že jsi hotov,” dával mu pokyny Nouri, neschopný se dosta-
tečně soustředit na to, aby zjistil, jestli to má Terran správně alespoň v jednom směru, natož v osmnácti. On 
je génius. Každá buňka v Nouriho těle křičela, že toto není obyčejná lidská bytost. On je něčím jiným. Ně-
čím úplně jiným. Jsem v jeho přítomnosti! 

Terrran kliknul na tlačítko “Odeslat”. Následovala dlouhá prodleva. Najednou vyskočila nová obrazovka 
a rozběhlo se webkamerové video, na němž seděl muž v místnosti s vysoce moderními technologiemi a s 
osmi velkými monitory na pozadí. Pod videem stála tato slova: “Živý přenos, provoz Fakulty.” 

“Ahoj, umíš anglicky?” 
Muž byl ve věku asi padesáti let a vypadal trochu nesvůj. Měl krátké blonďaté vlasy a byl oblečený v 

tričku s krátkým rukávem, jež na sobě mělo podivný nápis. “Jsem doktor Sorenson. Rozumíš mi?” 
Nouri se předklonil, jeho srdce bilo jako o závod. “Jsem zde instruktorem, jmenuji se Nouri Abbasi a stu-

dent se jmenuje Terran Ahmad Kahn.” 
“Těší mě, že vás potkávám. Terran, je to tak správně?” 
“Ano,” odpověděl Nouri. “On nerozumí anglicky. Je na této škole nový. Toto je jeho druhý den.” 
“Jestliže nerozumí anglicky, jak dělal test?” 
“Překládal jsem mu to.” 
“Dokonce i čísla vyžadovala překlad?” 
“Ano.” 
“Aha,” řekl doktor Sorenson a drbal si rameno. “Je novým studentem... odkud?” 
“Nevíme přesně. On je Baluch, jeho kmen je z hluboké pouště za hranicemi v Turkmenistánu.” 
“Promiňte, jsem učitel matematiky, nikdy jsem se o zeměpis moc nezajímal... počkejte chvilku.”  
Doktor Sorenson něco psal na klávesnici a pak se podíval na monitor, který vypadal, že je po jeho levé 

straně. “Ano, teď to vidím. On je z domorodého kmene?” 
“Ano, ale nemůžu říct o moc víc. Obvykle jsou tyto kmeny kočovné, takže je těžké upřesnit jejich polohu 

do nějakého města nebo konkrétního místa.” 
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“Vy říkáte, že byl studentem na vaší Konzervatoři jenom dva dny?” 
“Ano.” 
“A předtím žil v kočovném kmenu na poušti v Turkmenistánu? Rozumím tomu správně?” 
“Ano, rozumíte,” řekl Nouri s nepotlačitelným úsměvem, který se šířil přes jeho tvář. Věděl, že pro toho 

zápaďáka se to bude zdát nemožné. 
Terran se podíval na Nouriho a položil ruku na jeho paži. “Přijmu jejich pozvání.” 
“Ještě ti žádné nenabídli.” zašeptal Nouri. 
“Co říkal?” zeptal se doktor Sorenson. 
Nouri se zavrtěl na židli hledaje vhodnou odezvu. “On je nový ve světě počítačů, chtěl vědět, jestli jste 

reálná osoba.” 
Doktor Sorenson se usmál a pak rychle svraštil obočí. “Pane Abbasi, nevyložte si to špatně, ale musím 

se zeptat; poskytl jste Terranovi některou z odpovědí nebo jste mu nějakým způsobem pomáhal... zvláště u 
posledních tří?” 

Nouri se trochu ušklíbnul. “Ne, pane. Jsem profesorem angličtiny z Ferdowské univerzity. Ztratil jsem se 
po třetí otázce. Nemohl jsem mu poskytnout pomoc, ani kdybych býval chtěl, a protože Terran je novým 
studentem, nemám k němu žádný vztah.“ 

“Rozumím...” řekl doktor Sorenson. “Kolik času mu zabralo odpovědět na otázku devět - poté co jste byl 
hotov s vaším překladem?” 

“Méně než minutu... asi třicet sekund,” odpověděl Nouri. 
Doktor Sorenson si pro sebe zapsal poznámku a pak se podíval zpět do kamery. 
“Mám jednu další otázku, kterou chci dát osobně jemu, jestli ji můžete pro mě přeložit. Je to v pořádku?” 
Nouri se kouknul na Terrana, který jenom krčil rameny a chtěl vědět, co se děje. “Ano, ale dovolte, 

abych to vysvětlil Terranovi. Okamžik, prosím.” 
“Zajisté, nemusíte spěchat,” řekl doktor Sorenson a loknul si z hrnku kafe. 
Nouri se otočil na Terrana, který trpělivě čekal. “Tento muž je doktor Sorenson. Je z Fakulty, organizace 

stojící za Konzervatořemi po celém světě. Ona také řídí ALIGN centra. Chce ti dát ještě jednu otázku a já ti 
ji přeložím. Dobrá?” 

Terran přikývl, podíval se na monitor a usmál se na doktora Sorensona, který se zdál být upnutý na po-
čítačový monitor po svém boku. 

“Doktore Sorensone, jsme připraveni.” 
“Dobrá, posílám vám nový program. Řekněte mi, až se vám otevře.” 
Po 10-sekundové odmlce se otevřela nová obrazovka a okno videa s doktorem Sorensonem se zmenši-

lo na náhled v horním pravém rohu obrazovky. 
“Je otevřený.” 
“Dobře. To, co vidíte, je síť schránek - celkově je jich dvacet čtyři. Uvnitř každé schránky je jedinečný, 

komplexní design. Napravo od této sítě je dalších šest schránek. Cílem je vybrat z těchto šesti schránek 
takovou, která dokončí vzor té sítě...“ Vysvětlení doktora Sorensona se začalo vytrácet do ticha, jak při-
mhouřil oči a naklonil se dopředu. “Na kterou schránku ukazuje?” 

Terran ukazoval na schránku již během doby, kdy doktor Sorenson mluvil. 
“Ukazuje na třetí schránku,” řekl Nouri. 
“Zeptejte se ho, proč na ni ukazuje?” 
“Terrane, proč ukazuješ na tuto schránku?” zeptal se Nouri. 
“Je to další schránka v tom vzoru. Není to ono, co chtěl vědět?” 
Když Nouri vysvětlil Terranovu odpověď, doktor Sorenson se omluvil a vrátil se o chvíli později se že-

nou, která měla dlouhé šedé vlasy svázané vzadu do culíku a brýle s kovovými obroučkami. Byla oblečena 
neformálně v džínách a žlutém svetru se záplatami na loktech. “Pane Abbasi, toto je doktorka Eleanor Sinc-
lairová, ona vede naše náborové oddělení pro ALIGN centra.” 

Doktorka Sinclairová stála a pak se sklonila dolů, aby se podívala na monitor. “Domnívám se, že je 
‘Dobré ráno’ ve vaší části světa.” 

“Ano, dobré ráno, doktorko Sinclairová.” 
“Doktor Sorenson se mnou sdílel Terranův výsledek a my bychom rádi, aby chodil do našeho ALIGN 

centra v Dillí v Indii. Je nejbližší k místu, kde teď jste. Má Terran opatrovníka?” 
“Ano, ale ona není jeho pokrevní příbuzný.” 
“A jaké je její jméno?” 
“Parto Jafari. Našla chlapce zde v Mashhadu před několika málo dny. Byl v bezvědomí. Domníváme se, 

že šel od hranic asi osmdesát kilometrů.” 
“Jste si jistí jeho věkem?” 
“Říká, že mu je dvanáct.” 
“Vypadá mladší...“ poznamenala doktorka Sinclairová. 
“Je malý na svůj věk, to je všechno.” 
“Zdá se, že to je trend. Takže Terran nemá rodiče, předpokládám.” 
“Tvrdí, že zemřeli, když byl malý,” oznamoval Nouri. 
Doktorka Sinclairová trochu svraštila obočí. “Je to velká čest být pozván do jednoho z našich ALIGN 

center. Myslíte si, že jeho nová opatrovnice by tím mohla být znepokojena?” 
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“To si nemyslím a vím, že Terran je nadšený pro studium fyziky a astronomie. Má velké plány.” 
“Mluví anglicky?” zeptala se. 
Nouri zakroutil hlavou. “Začal se ji učit až dnes ráno - asi před dvěma hodinami.” 
“Okamžik, prosím,” požádala doktorka Sinclairová a zvedla ruce nahoru. Videoobrazovka zčernala se 

zprávou: Vyčkejte, prosím. Terran se okamžitě otočil k Nourimu. “Co říkali? Slyšel jsem jí říct Dillí v Indii. Je 
to tam, kde mají ALIGN centrum? Je to tam, kam chtějí, abych šel?” 

Nouri nemohl zadržet úsměv. “Pozvali tě!” 
Terran zvedl ruce nad hlavu a jásal. “Kdy pojedu?” 
“Nevím-” 
Video se znovu zapnulo a doktorka Sinclairová teď seděla před monitorem a doktor Sorenson seděl 

vzadu za ní, po její pravici. “Pane Abbasi, budeme se muset s vámi zkontaktovat ještě později s konkrétní 
dohodou, ale domníváme se, že bychom mohli najít pro vás místo v našem ALIGN centru v Dillí, kdybyste 
chtěl doprovázet Terrana. Chápu, že taková rozhodnutí chtějí-” 

“Ano, já bych velmi rád,” přerušil ji Nouri, snažící se kontrolovat svoje nadšení, ale nějak zvlášť se mu to 
nedařilo. Terranovy oči se rozzářily, když na něj Nouri mrknul. 

“Nemáte tam žádné závazky? Rodinu, sourozence, děti-” 
Nouri s úsměvem kroutil hlavou tam a zpět. “Žádné závazky.” 
“Výborně. Tedy zajistíme vaše cestovní přípravy a kontaktujeme vašeho ředitele Hamida Mokri a vysvět-

líme mu naše plány. Chceme jeho podporu pro tuto věc, takže pro teď bychom vás chtěli požádat, abyste 
považoval naši konverzaci za soukromou, protože bychom chtěli zajistit naši spolupráci naší vlastní cestou. 
Je to přijatelné, pane Abbasi?” 

“Ano, ano, samozřejmě.” 
“Za jak dlouho můžete být připraven odcestovat?” 
Nouri kradmo rychle mrkl na Terrana. “Zítra?” 
Doktorka Sinclairová se pousmála. “Budeme potřebovat nejméně týden, abychom to všechno připravili, 

pane Abbasi, ale budeme vás průběžně informovat přes pana Mokri.” 
Nouri se naklonil dopředu s nadšením zapsaným ve tváři. “Kdy s ním budete mluvit?” 
Dejte nám dvacet čtyři hodin.” 
“Dobře…“ 
“Pane Abbasi?” 
“Ano?” 
“Prosím, tlumočte Terranovi naše nadšení z toho, že se k nám připojí. Ujišťujeme ho, že bude mít pří-

stup k našim nejlepším fyzikům a astronomům. A pane Abbasi?” 
“Ano?” 
“Dobře se o něj postarejte a dejte nám vědět, kdybyste něco potřeboval. Můj osobní email je právě teď 

posílán do vaší složky.” Doktor Sorenson, který byl za ní zaneprázdněn ťukáním na klávesnici, vzhlédl na 
okamžik na kameru a lehce se usmál.  

“Dohlédnu na něj, doktorko Sinclairová.” 
“Velmi dobře. Bylo mi potěšením a přejeme vám velmi příjemný den.” 
“Děkuji - vám také.” 
Videoobrazovka zčernala, Nouri vydal dlouhý úlevný výdech a otočil svou židli čelem k Terranovi, který 

se stále s očekáváním usmíval. 
“Kdy?” zeptal se Terran a natáhl své ruce dopředu s dlaněmi nahoru. 
“Brzo, velmi brzo... možná za týden nebo tak nějak,” odpověděl Nouri. “A já pojedu s tebou!” 
Terran s radostí objal Nouriho. Nouri se teď cítil nejlépe za posledních třináct let. Dillí bylo daleko, ale on 

už si tak dlouho přál nový začátek. Jeho manželka zemřela krátce po Sunrotu na zápal plic, poté co první 
velká bouře zasáhla Mashhad. Tato vzpomínka se usadila hluboko v něm, jak se jeho žena vytrácela ze 
života ve třech temných dnech, kdy okolo jejich domu řádily pouliční výtržnosti a kulky skučely svůj refrén 
strachu. Byl to jeho nejhlubší sestup do pekla, a nyní cizí chlapec vstoupil do jeho života a donesl mu žeb-
řík, po kterém může stoupat, a jak doufal, vydobýt zpět dluh, který si od něj život vypůjčil. 

Kapitola 8 - Cesta 

Hlavní ústředí Fakulty bylo v opevněném zařízení, které bylo před Sunrotem částí Agentury pro národní 
bezpečnost  [angl. National Security Agency - NSA]. Bylo umístěno v Denveru v Coloradu. Místní občané 
se rozhodli ponechat jméno Denver, i když existoval jistý tlak ze Stantonovy kanceláře, aby ho změnili. 
Ústředí Fakulty bylo velmi moderní, provozovala se zde nejlepší počítačová síť, která na zemi zůstala. 

Často to nejvýše postavení ředitelé označovali jako schizoidní, ale ústředí Fakulty bylo zvenku zcela 
zničeno a nikdy nebylo uklizeno - byl to prostě příliš odstrašující úkol. Avšak čtvrt míle pod povrchem, kde 
byly korunovační klenoty počítačové sítě NSA uloženy, byly kanceláře většinou nedotčené. Když návštěv-
níci přišli do areálu, následovali pečlivě vybudovanou stezku přes hromady sutin k něčemu, co by se dalo 
nejspíš chápat jako protiletecký kryt hlídaný malou, ale smrtící jednotkou ozbrojených strážců, kteří střežili 
blízké okolí. 
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Znovuzprovoznění sítě trvalo pět let, ale jakmile byla práce dokončená, jedním z prvních rozhodnutí 
Trevora Stantona bylo přebudovat toto NSA zařízení v Denveru na Fakultu, globální vzdělávací systém. 

Jak se Josh Sinclair ujal vedení Fakulty, jeho starší sestra Eleanor začala okamžitě řídit nábor  nejlep-
ších myslí, ať už byly kdekoliv. Ve dvanáctém roce měla shromážděny - se svou skupinou téměř sedmde-
sáti náborových pracovníků - nejchytřejší a nejschopnější studenty z celého světa. Byl to celosvětový moz-
kový trust Velkého Národa. 

Eleanor a její skupina vyvinula formát CIP. Ten se stal primárním nástrojem, kterým nejlepší světové 
mysli byly usměrňovány do šesti ALIGN center. Cíl ALIGN center byl jednoduchý: vybudovat komunikační a 
výukový kanál mezi nejzkušenějšími technickými a vědeckými mozky a nejlepšími studenty na planetě - ať 
žili kdekoliv. 

Stanovené cíle tohoto masivního úsilí byly tři: 
1. Obnovit technologie lidstva pro mírové účely 
2. Ochránit omezené planetární zdroje pro jejich využití a zlepšení přežívajícími populacemi  
3. Zkvalitnit způsob života všech členů Velkého Národa 

Doktorka Eleanor Sinclairová a doktor Liam Sorenson svižně kráčeli chodbou bez oken, vstoupili do její 
kanceláře a šli přímo k jejímu pracovnímu stolu. Eleanor něco naťukala na klávesnici a čekala, se zájmem 
pozorujíce obrazovku monitoru. “Tam na Východě je pozdě, možná nebude k zastižení.” 

Náhle se obrazovka objevila a muž sedící zasmušile v křesle na ně zíral zpět. Jeho hnědé, rozcuchané 
vlasy přiléhavě pasovaly k jeho unavenému výrazu a pomačkanému tričku s krátkými rukávy. “Ahoj, Sis.” 

“Ahoj, Joshi, doufám, že jsme tě nevzbudili.” 
Zakroutil hlavou. “Ať budu v těchto dnech spát jakkoliv dlouho, nikdy to nebude dost, takže se tím ne-

trap. Je hezké tě vidět. Kdo je ten za tebou?” 
“Liam Sorenson - můj mladý bratr, Josh Sinclair.” Eleanor mávla rukama, jako kdyby byli ve stejné míst-

nosti. 
“Je pro mě čest se s vámi setkat, pane,” řekl Liam s lehkou úklonou. 
“Můžeš mi říkat Josh. Také tě rád potkávám.” Josh se v křesle posadil trochu rovněji. “Tak jaký je důvod, 

proč voláš?” 
Eleanor se podívala na svého spolupracovníka, odkašlala si a posadila se do křesla. “Pamatuješ si naši 

diskuzi o tom, že CIP je neobjektivní, protože je v angličtině?” 
“... Ano...” řekl Josh a vypadal trochu vyjeveně a zvědavě zároveň. 
“Právě jsme našli dvanáctiletého kluka, který neumí ani slovo anglicky a s překladatelem byl schopen 

dokončit L9 v rekordním čase. Liam připravil L10 a kluk to vyřešil, než on stačil vysvětlit zadání jeho překla-
dateli.” 

Josh se naklonil dopředu. “Jak je to možné?” 
“Nevíme.” 
“A kde je ten kluk teď?” 
“V Mashhadu v Íránu, v jedné z našich Konzervatoří-” 
“Dnes je tam teprve druhý den,” dodal Liam. 
“A odkud ten kluk pochází?” zeptal se Josh. 
“Nevíme přesně,” odpověděla Eleanor. “Ale někde z pouští Turkmenistánu. Je z domorodého kmene - 

Baluch - jenom se zatoulal… nějaká žena ho bezvědomého našla na mashhadském tržišti a přinesla ho do 
naší Konzervatoře. Nic víc o něm není známo.” 

“Jak se jmenuje?” 
“Terran Kahn.” 
“Takže jaký je tvůj plán?” 
“Transportujeme jeho tlumočníka a toho kluka do našeho ALIGN centra v Dillí. Budu potřebovat tvoji au-

torizaci, abychom je transportovali z Mashhadu do Dillí.” 
“A co opatrovníci?” zeptal se Josh. 
“Žádné nemá.” 
“A jeho kmen?” 
“Ti nejsou členové GN.” 
“Prověřila jsi to?” 
“Ano.” 
“Dobře, pošlu ti můj autorizační kód. Už jsi nahrála do počítače jeho Projektovou složku?” 
“Ne, udělám to hned po našem hovoru.” 
Josh si shrnul rukou své rozcuchané vlasy. “V Mashhadu jsou všichni vstřícní?” 
“Ještě jsme nemluvili s ředitelem Konzervatoře, ale nabídneme mu nějaké výhody, když nám bude po-

máhat.” 
“Takže až se chlapec dostane do Dillí, co pak?” zeptal se Josh. 
“Přivezeme ho sem.” 
“Na to budeš potřebovat také autorizaci.” 
“Já vím.” 
“Dopravme ho zatím do Dillí, abychom si byli jistí, že ta záležitost s ním je skutečná. Dobrá?” 
“Ó, s ním to je skutečné,” řekl Liam, ponejvíce pro sebe.  
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“Joshi,” řekla Elenor, “jenom dva studenti někdy dosáhli k L7 s úplným skóre v přiděleném čase a oba 
uměli anglicky. Nikdo nikdy nedospěl k L10. Když ukážeme úlohu L10 našim nejchytřejším fyzikům, většina 
ji vyřeší správně, ale potřebují čas na vypracování. Tenhle kluk to vyřešil okamžitě. Liam to viděl.” 

“A znovu se tedy musím zeptat... jak je to možné? Jak je možné, že intelekt nevzdělaného dvanáctileté-
ho kluka - který zná jen chaos Sunrotu - trumfne naše nejvýše vzdělané vědce? Dává to smysl?” 

“Myslíš si, že podvádí?” zeptala se Eleanor. 
“Myslím, že je to možné... nebo možná jeho překladatel-” 
“Pane, rozumím vašemu podezření,” přerušil ho Liam, “ale viděl jsem ho a jeho tlumočníka, a věřím, že 

jeho intelekt je jedním z miliardy... možná i více. CIP je navržen tak, aby našel jasné intelekty, ať už jsou 
naleštěny vzdělávacím systémem nebo ne. Potřebujeme dostat toho kluka co nejdříve sem. Potřebujeme 
ho mít obklopeného našimi nejlepšími myslemi - naučit ho naše nejmodernější znalosti, a pak uvidíme, co s 
tím udělá. On je možná naší největší nadějí na zotavení.”  

Eleanor se otočila, aby se podívala na Liama. “Takže si myslíš, že bychom ho měli převézt přímo sem?” 
“To si myslím,” řekl Liam a svoji odpověď zdůraznil ostrým přikývnutím hlavy. 
Josh bubnoval prsty do pracovního stolu. “Jak brzo jste schopní ho dostat do Dillí?” 
“Nejsem si jistá,” řekla Eleanor. “Potřebuji více času, abych to prozkoumala.” 
“Dobrá, no, to je vzrušující vývoj,” řekl Josh. “Dejte vědět našemu řediteli ALIGN centra v Dillí, co se 

chystá, aby byl připraven. Ať tam kluk zůstane minimálně týden, zatímco budeme zařizovat transport do 
Denveru. Odhaduji, že týden pro ně bude postačující, aby zhodnotili jeho schopnosti a nadání...” 

“Podle mého názoru to zabere jenom několik minut, jestli budou vědět, na co se ptát,” řekl Liam. 
“Dobrá, takže jsme domluvení?” řekl Josh a ignoroval Liamovu poznámku. 
Eleanor a Liam odpověděli sborově. “Domluveni.” 
“Výborně. Odcházím do postele, jestli nemáte něco dalšího?” 
“Nějaké omezení naší nabídky našemu mashhadskému řediteli?” 
“Začněte nízko, bude chtít smlouvat... ale, ne, žádné omezení.” 
“Dobrá, díky, Joshi.” 
“Posílám veškerou svoji lásku a řekni mému synovci, aby mi napsal email.” 
“Napíše.” 
“A doktore Sorensone?” 
“Ano?” 
“Dobrá práce, rozpoznání toho chlapce. Doufám, že je vším, čím si myslíte, že je.” 
“Děkuji vám, pane. Jsem si jistý, že bude velkým přínosem pro naši práci.” 
“Dobrou noc.” 
“Dobrou noc.” 
Monitor počítače znenadání zčernal a místnost na chvíli ztichla. 
Eleanor zmáčkla několik tlačítek na klávesnici a pak se zaklonila na židli. “Právě jsem ti poslala email 

pro Hamida Mokri. Dojednej schůzku, abychom s ním mohli co nejdříve mluvit. Já se poperu s vyřizováním 
u Pohotovostních Složek (angl. Emergency Services - ES) s příkazem pro vypravení Doprovodného Ces-
tovního Konvoje (angl. Support Travel Convoy) z Mashhadu do Dillí - což by měla být zajímavá konverza-
ce.” 

“Dobře,” řekl Liam, “mám naznačit, o čem chceme jednat?” 
“Ne, jenom mu řekni, že je to naléhavé, a že s ním potřebujeme mluvit okamžitě. Víš, kde mě najít a je 

mi jedno, v kolik to bude hodin.” 
Liam si to zamířil ke dveřím. “Budu tě průběžné informovat.” 
Eleanor otočila svou pozornost k počítačovému monitoru a otevřela zabezpečený kanál. Napsala jedno 

slovo: Naléhavé a klepla na “Enter.” 
Opřela se a čekala na spojení. Prozkoumala svůj šálek na kafe, ale viděla, že káva, která tam zůstala, je 

studená a vyčichlá. Sundala si brýle a protřela si oči. 
“Tady Carol Langley, znak ID 100892, jak vám mohu pomoci?” 
Starší žena v pozdní šedesátce seděla před svým počítačem se sluchátky na uších a pokoušela se vy-

padat bdělá a přátelská. Měla na sobě modrou blůzu s roztřepenými rukávy. 
“Ahoj, Carol, tady Eleanor Sinclairová, ředitelka Náborového oddělení v ústředí Fakulty v Denveru. Mám 

naléhavý požadavek eskortovat dva občany GN z Mashhadu v Íránu do Dillí v Indii. Je to něco, s čím mi 
můžeš pomoci?” 

“Jaké jsou požadavky?” zeptala se Carol, zatímco psala do počítače. 
“Za prvé, je nějaká šance letecké přepravy?” 
“Ne v této části světa.” 
Eleanor sklopila pohled na svůj pracovní stůl a dívala se do svých načmáraných poznámek. “Domnívám 

se, že budeme potřebovat ozbrojený personál, plno zásob, tři vozy, cisternu s palivem, mechaniky, náhrad-
ní součástky a plnou vedlejší podporu na telefonu.” 

Carol to zapisovala, a když skončila, vzhlédla nahoru do kamery. “A váš časový harmonogram?” 
“Co nejdříve.” 
“Náklad jsou dva lidé a nic víc?” zeptala se Carol. 
“Přesně tak.” 
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“Dejte mi trochu času, paní Sinclairová, než prověřím možnosti zdrojů. Máte autorizační kód?” 
“Můj bratr, Josh Sinclair, mi ho pošle, ještě ho nemám. Situace se vyvinula v poslední hodině.” Eleanor 

se pokoušela znít nenuceně, když mluvila o tom, že má bratra, který kontroluje světový vzdělávací systém, 
ale věděla, že je to dobrá trumfová karta proti jakémukoliv odporu. 

“Dobrá, prosím, vyčkejte chvíli, než udělám počáteční odhad našich zdrojů v cílové oblasti.” 
Obrazovka zčernala a zpráva “Vyčkejte, prosím” se postupně zesilovala, až vystřídala Carolinu tvář a 

kabinu, která ji obklopovala. 
O dvě minuty později se obrazovka znovu rozsvítila a Carol a nová osoba se usmívali zpět na Eleanor. 

“Paní Sinclairová, toto je pan Andrews. Má nějaké dotazy.” 
“Dobrý večer, paní Sinclairová, jsem ředitelem ES pro oblast Blízkého východu. Carol mi řekla vaše po-

žadavky a musím říct, že nemáme žádnou zkušenost s něčí extrakcí z Mashhadu... takže... naše zdroje 
jsou nepatrné až žádné. Realisticky, myslím, že i s autorizačním kódem Prvního stupně... jsme... zabere 
nám tři týdny zorganizovat extrakci, obzvláště v rozsahu, o kterém mluvíte.” 

Eleanor nechala tichem naplnit místnost a pak dlouze vydechla. “Toto řeknete prezidentu Stantonovi, 
když vám zavolá?” 

Pan Andrews pohlédl na Carol a nepatrně svraštil čelo. “Nevěděl jsem, že požadavek přichází z jeho 
kanceláře.” 

“Nepřichází, ale když mi řeknete, že to bude trvat tři týdny, přenesu tento projekt do jeho pozornosti a 
pak to bude přicházet z jeho kanceláře, to vás ujišťuji.” 

“Můžete mi říct, co je tím nákladem?” zeptal se pan Andrews. 
“Malý chlapec a muž. To je všechno.” 
“Je náklad nebezpečný?” 
“Ne.” 
“Uvědomujete si, že jediným způsobem, jak lze cestovat v této části světa, je náklaďák... speciální  ná-

klaďáky s posádkou. Silnice jsou v Pakistánu stále otřesné. Je to nebezpečná cesta... okolo patnácti set mil 
na cestách, které jsou stěží zabezpečené více než-” 

“A co vrtulníky?” přerušila ho Eleanor. 
“V blízkém okolí žádné nemáme.” 
“Žádné?” 
“Ne pro naše použití.” 
“Toto je mise s nejvyšší prioritou pro GN a vy mi říkáte, že nemůžeme najít jedinou posranou helikopté-

ru, která by doletěla do Mashhadu?” 
Pan Andrews náhle vypadal nesvůj a pak vynutil úsměv. “Uděláme, co bude v našich silách, ale nedo-

statek součástek, mechaniků... neexistuje nic v okruhu tisíce mil, co by bylo schopno někoho letecky pře-
pravit. Myslím, že konvoj náklaďáků je pro nás nejlepší sázkou, ale i s autorizací prezidenta Stantona, to 
bude stále trvat týden, možná dva, zorganizovat tým. Mrzí mě to, ale snažím se být jen realistický. Naše 
zdroje v této oblasti jsou omezené.” 

“Co se stalo všem našim armádním zařízením v Afghánistánu?” 
Pan Andrews byl rozložitý muž. Ne tlustý, jenom rozložitý jako farmář ze starého světa s prsty tlustými 

jako párky, obrovskými předloktími, statnými rameny a širokým krkem. Jeho krátce střižené vlasy byly sytě 
černé a měl úzký knírek, který vypadal podivně jemně na jeho jinak zavalité postavě. Naklonil se dopředu, 
opřel si lokty o desku stolu a nervózně cvakal svým psacím perem dolu a nahoru. “Podívejte, právě mluvím 
úplně bezhlavě nepromyšleně, takže mě nemůžete chytat za slovo, ale máme nějaké zdroje v Kandaháru, 
které bychom možná byli schopni získat … ale potřeboval bych autorizaci prezidenta Stantona.” 

“Vrtulníky?” 
“Nejsem si jistý. Prozkoumám to a dám vám vědět. Je to pořád ještě pět set mil cesty z Mashhadu do 

Kandaháru, ale můžeme se vyhnout horám, a v této části cesty jsou silnice průchodné. I když si myslím, že 
bychom měli chtít větší konvoj.” 

“O jak moc větší?” 
“Doporučoval bych malou skupinu dalekonosných ostrostřelců, čtyři Humvee, dva náklaďáky se zá-

sobami a nejméně deset ozbrojených strážců. Možná bychom byli schopni nasadit je z Kandaháru a pak 
poslat náš konvoj do Mashhadu a zpět.” 

“A odtamtud? Co pak?” 
“V ideálním případě bychom se pokusili dostat transportní vrtulník Chinook A-47. V Dillí neexistuje při-

stávací dráha a cesty z Kandaháru do Dillí... jak jsem říkal, je to příliš ošidné, než abychom to zkoušeli. S 
malým nákladem může Chinook zvládnout cestu do Dillí. Nepotřebovali bychom přistávací dráhu, jenom 
bychom je vyložili na vašem místě určení - což je kde?” 

“ALIGN centrum hned za Dillí.” 
“Můžete mi poslat souřadnice?” 
“Ano, samozřejmě. Jak dlouho bude trvat, než to budete vědět?” 
“Máme lidi na noční směně, než zítra vstanete, budeme to vědět.” 
Eleanor se usmála. “Jsem ranní ptáče.” 
“Pošlu vám aktuální zprávu sám, ale nemůžu garantovat, že tento plán vyjde.” 
“Udělejte co nejvíce, aby se tak stalo,” řekla Eleanor. “Jsem si jistá, že celý GN ocení vaše úsilí.” 
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“Řekněte mi, paní Sinclairová, co je tak zvláštního na těchto dvou lidech, že se do toho zapojuje prezi-
dent Stanton?” 

Eleanor se opřela do židle. “Nejdůležitější zdroj, který právě teď potřebujeme - výjimečná inteligence.” 
“Rozumím. Uděláme všechno, co je v našich silách, a zprávu o stavu vám pošlu v následujících třech až 

čtyřech hodinách. 
“Skvělé. Děkuji vám za vaši pomoc, pane Andrewsi. 
“Není zač. Přeji vám dobrou noc.” 
“Vám také.” 
Hovor se náhle ukončil. Eleanor cítila úlevu, že setkání skončilo tak dobře, jak skončilo. Její svět byl jako 

žít v melase - všechno se hýbalo pomalu. Každá strategie nebo taktika byla mařena realitou apokalyptické-
ho Sunrotu. Nic nebylo jednoduché. Čas se zdál být nepřítelem při každém projektu a ona to nesnášela. 

Kapitola 9 - Pastýř 

Pirdah si otřel ústa a kraje vousů látkovým ubrouskem. Jehněčí bylo velmi dobré. Měl společnost tří sta-
řešinů a užíval si vydatný a srdečný oběd, když do jeho stanu vešel mladý strážce a uklonil se. “Vaše Sva-
tosti, přijel muž s novinkami, o kterých tvrdí, že pro vás mají zásadní důležitost.” 

“Uveď ho, až skončíme,” pravil Pirdah pohrdavým tónem. 
“Vaše Svatosti, sdělil jsem mu, že byste neměl být vyrušován, ale on prohlásil, že ty zprávy jsou o 

chlapci, Terranovi Kahnovi. Tvrdil, že ví-” 
Pirdah ho zarazil zvednutím pravé ruky a strážce okamžitě přestal mluvit. Pirdah se postavil na nohy. 

“Přátelé, budu pryč jenom minutku, prosím, pokračujte v jídle.” 
Pirdah následoval strážce ven ze stanu a přes dvůr do malého stanu, kde čekávali návštěvníci, aby u Pi-

rdaha získali audienci. Pokynul na strážce, aby počkal venku, a vešel do stanu. Muž okamžitě padl na kole-
na a dotkl se Pirdahových nohou opakujíce znova a znova. “Přicházím jako služebník Alláha, Vaše Svatos-
ti.” 

“Prosím, vstaň, jak se jmenuješ?” 
“Vaše Svatosti, jsem Omid Khadem. Jsem pastýř... pokorný muž země.” 
“A jaké novinky mi přinášíš?” 
Omid měl oblečenou potrhanou bílou košili a světle hnědě zbarvené kalhoty. Jeho turban byl také bílý, 

třebaže na svém spodku byl zašpiněný potem. Choval se nervózně, ale Pirdah byl zvyklý na neklid, který v 
mužích vzbuzoval. Omid si kousal rty. “Vaše Svatosti, dnes brzy ráno ke mně přišli dva muži a poprosili mě 
o vodu. Byli to cestovatelé. Nikdy předtím jsem je neviděl. Řekl jsem jim, že mám jen jednu čutoru s vodou 
a že si můžou dát jenom malý doušek. 

Když jsem se jich zeptal, kam jdou, řekli mi, že jsou střelci. Moje zvědavost, Vaše Svatosti, byla veliká… 
ačkoliv jsem se jich i bál, když jsem se dozvěděl jejich řemeslo. Zeptal jsem se jich, proč putují směrem do 
Mashhadu, a oni mi řekli, že byli najati, aby eskortovali chlapce a muže do Kandaháru. Oni hodlají zbohat-
nout za své služby a chlubili se, že mi budou moci zaplatit dvacet tomanů za moji láhev s vodou-” 

“Proč si myslíš, že chlapec, o kterém se zmínili, je Terran Kahn?” 
“Vaše Svatosti, říkali, že chlapec je Baluch. Kdo jiný by to mohl být?” 
Pirdah si založil ruce přes prsa. “Mířili do Mashhadu, seš si jistý?” 
“Ano, Vaše Svatosti.” Muž zíral na hruď uctívaného duchovního vůdce, jeho hlas byl jasný, bez známky 

zaváhání nebo pochyb. 
Pirdah natáhl ruce a položil je na pastýřova ramena. “Pro každého, kdo náleží Alláhovi; všechny jeho 

dary jsou milosrdenstvím. Náležíš Alláhovi?” Pirdah zíral neochvějně do mužových očí. 
“Náležím, Vaše Svatosti,” pastýř přikývl a díval se dolů na jeho nohy. 
Pirdah ustoupil a na chvíli si pohladil vousy. “Je ještě něco, co mi můžeš říct?” 
Omid zavřel oči a pomalu kroutil hlavou. “Ne, Vaše Svatosti.” Když znovu otevřel oči, dával si pozor, aby 

se vyhnul očnímu kontaktu s Pirdahem. 
“Říkali ti muži, kdy hodlají eskortovat toho hocha do Kandaháru nebo proč?” 
“Ne, Vaše Svatosti.” 
Zmínili něco ohledně toho, proč má tento hoch společníka?” 
“Jenom, že jednoho má... Myslím, že o něm mluvili jako o chlapcově učiteli. Oba budou eskortováni do 

Kandaháru.” 
Pirdah si povzdychl a díval se na mladého pastýře. “Je něco, co pro tebe můžu udělat?” 
Omid se široce usmál v náhlém záblesku, a pak se rychle ovládnul. “Jenom požehnání, Vaše Svatosti.” 
Pirdah přimhouřil oči, změkčil svůj tón, a jak mluvil, chodil po směru hodinových ručiček okolo Omida. 

”Život je stálý proces usilování. Usilování o jedinou věc, na které záleží: Světlo. Světlo v jeho nejčistším 
stavu. Nechť je toto tvým jediným úsilím - najít světlo v jeho nejryzejším stavu a držet ho zde.” Pirdah natáhl 
ruku a dotkl se mužových prsou. “Máš mé požehnání, synu. Nyní jdi a buď tímto světlem všem, které po-
tkáš.” 

Omid si znovu klekl a dotkl se Pirdahových nohou, a potom v tichosti vycouval ven ze stanu. 
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Pirdah zavolal strážce a pošeptal tři slova, zatímco jeho mysl byla hluboko v úvahách. “Přiveď sem Ja-
vada.”  

Kapitola 10 - Právě včas 

Hamida ta zpráva vylekala. Ředitelka z ústředí Fakulty se s ním chce setkat? Jeho mysl se obrátila k 
tuctům možností - všechny byly nežádoucí. Skóre jeho studentů v angličtině zaostává. Počet zapsaných 
studentů má sestupný trend. Jeho žádost o školní rozpočet je příliš vysoká kvůli cenám za dopravu a poři-
zovacím nákladům souvisejícím s technologickou infrastrukturou Konzervatoře. Možná příliš zestárl? 

Když dostal pozvání od doktora Sorensona, okamžitě určil dobu setkání na poledne. To mu dá možnost 
se vykoupat, převléknout do nejlepší košile a upravit se tak, aby vypadal hoden svého postu. Hamid byl 
před Sunrotem proděkanem na Univerzitě v Teheránu. Jeho vědecké úspěchy mu poskytly přístup do Fa-
kulty, když organizovala své první iniciativy na Blízkém východě. 

Teherán byl těžce zasažen Sunrotem, ale Hamid přežil, třebaže jeho rodina měla méně štěstí. Doplatila 
na větrné bouře, které naprosto smetly obrovské části Teheránu a dokonce velkou část města úplně pohřbi-
ly. Hamid byl zrovna na Univerzitě, když bouře udeřila, a podařilo se mu schovat v protileteckém krytu se 
skupinou učitelů, administrativních pracovníků a dokonce i několika studenty. Byli zde uvězněni dva bez-
útěšné týdny, kdy bojovali o vykopání únikového východu skrze úlomky sutin. 

Kolovaly zvěsti, že Mashhad byl ušetřen nejhorších bouří, a tak Karavana Přeživších šla, jela na vel-
bloudech nebo se jim dokonce podařilo sehnat několik fungujících vozidel a společně - asi dva tisíce zoufa-
lých lidí - se plahočili a škrábali do Mashhadu. 

Přežil jsem Karavanu Přeživších, takže jsem schopen zvládnout dobře i tuto schůzku, pomyslel si pro 
sebe, jak si sedal k počítači a čekal, až začne videopřenos. Jednu minutu po domluvené hodině se automa-
ticky otevřela videoobrazovka a žena, která něco psala u pracovního stolu, vzhlédla na kameru a usmála 
se. “Vy musíte být Hamid Mokri? Já jsem Eleanor Sinclairová, ředitelka Náborového oddělení v ústředí 
Fakulty. Dobré odpoledne.” 

“Dobré odpoledne.” 
“Jak se vám dnes daří?” 
“Jsem trochu nervózní, abych byl upřímný.” 
“Ach, ano, tento hovor, Hamide, je to ve skutečnosti dobrá zpráva, tak se prosím uvolněte, nemáte dů-

vod být nervózní, to vás můžu ujistit.” 
Hamid se usmál, a zatímco si upravoval brýle, na jeho vrásčité tváři se zformoval zvědavý výraz. “Tak 

proč tedy voláte, madam?” 
Eleanor odložila svoje pero a podívala se přímo do kamery. “Máte nového studenta, který se jmenuje 

Terran Kahn. Dnes brzy ráno vypracoval naše CIP testy a udělal je tak dobře, že jsme ho pozvali do naše-
ho ALIGN centra v Dillí. Volám vám, abych vás informovala o tomto pozvání, a měla bych ráda vaši podpo-
ru při jeho přesunu pod náš dozor a při jeho přípravě na cestu.” 

Hamid několikrát zamrkal, jeho oči nevěřícně mžouraly. Koukl se na zápatí videovysílání. Stálo tam: Živý 
přenos: Ústředí Fakulty - Eleanor Sinclairová. Opravdu se to děje. Byl to jeho první student, který byl po-
zván do ALIGN centra. 

“Ale vždyť on ani neumí anglicky!” vyhrkl Hamid. 
“Chápeme. Pomáhal mu učitel, ehm... Nouri Abbasi. Rádi bychom, aby doprovázel chlapce do Dillí.” 
“Vy chcete mého učitele přesunout také? Na jak dlouhou dobu?” 
“Jenom na tak dlouho, než se chlapec naučí anglicky.” 
“To by mohlo být mnoho měsíců, i kdyby byl tak chytrý, jak si myslíte, že je.” 
“Je tak těžké nahradit pana Abbasiho?” zeptala se Eleanor a trochu naklonila hlavu. 
“Učitelé angličtiny s jeho reputací v Mashhadu neexistují... já... nemám žádného uchazeče s jeho odbor-

ností.” 
“Hamide, jsem si jistá, že chápete, že to není jenom o tom, že je dobrý učitel angličtiny, ale on umí také 

jazyk toho chlapce, Terrana Kahna. Máme další učitele angličtiny v Dillí, ale žádný z nich neumí baluchian-
sky. Možná bychom mohli udělat výměnu?” 

“Mám velmi omezený rozpočet... Nemůžu si dovolit přivézt sem zastupujícího učitele, zvláště ne z tako-
vé dálky jako je Dillí-” 

Eleanor se zachichotala. “Nepředpokládali jsme, že byste hradil tyto výdaje. Fakulta se o to všechno po-
stará. Zahrneme i malý bonus pro vás.” 

“Bonus?” 
“Ano, ve zlatě.” 
“Jaká je přesně dohoda?” zeptal se Hamid a pokoušel se znít nenuceně. 
“Detaily nejsou v tuto chvíli jasné,” začala Eleanor, “ale víme, že Terran Kahn a Nouri Abbasi budou es-

kortováni do Kandaháru a odtamtud transportováni do Dillí. Potřebujeme, abyste se domluvil s chlapcovou 
opatrovnicí, která, jak tomu rozumím, je něco jako jeho nový příbuzný. Ujistěte se, aby měla z Terranova 
stěhování do Dillí dobrý pocit. Domníváme se, že uspořádání dopravních záležitostí zabere asi týden, ale 
už jsou v pohybu.” 
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“A učitel zastupující za pana Abbasiho?” 
“Ano, hmm,... přesně v tuto chvíli nemáme nikoho na mysli, ale celá tato záležitost nastala teprve před 

několika hodinami. Budeme potřebovat týden, možná více, abychom našli náhradu, ale nemějte obavy, 
někoho seženeme.” 

“Už jste jim to řekli?” 
“Tomu chlapci a panu Abbasimu?” 
“Ano,” řekl Hamid. 
“Nabídli jsme jim pozvání pouze před několika hodinami a oba vypadali docela nadšeně.” 
Nastala nevhodná pauza a Eleanor se naklonila blíže ke kameře. “Hamide, chystáte se něco říct?” 
“Ve skutečnosti se nezajímám o vaše zlato,” zašeptal. “Chci znovu učit.” 
“Ale vy jste dobrý řídící pracovník. Mashhadská Konzervatoř je úspěšná - možná skóre v angličtině by 

mohlo být lepší, ale vaše skóre v matematice jsou prvotřídní-” 
“Chci být se studenty. Ne sedět v prázdné kanceláři a celý den se prohrabovat papíry.” 
“Dobrá, můžeme připravit plán přesunu a dát vás na místo učitele. Možná to chvíli zabere, ale jestliže 

budete trpělivý a pomůžete nám v této situaci s Terranem, něco vymyslíme. Dobře, Hamide?” Eleanor se 
vřele usmála a doufala, že vyjednávání skončilo, ale zavnímala u Hamida tichou melancholii. 

“V pořádku,” Hamid pomalu přikývl. “Jak dlouho by takový přesun trval?” 
“Chcete zůstat ve vaší Konzervatoři?” 
“Chci učit v Rijádu... mám tam příbuzné.” 
“Eleanor chvíli ťukala do klávesnice. “Máme tři Konzervatoře v Rijádu. Můžeme to zorganizovat. Co se 

týká času, bude nám to trvat několik měsíců, než to všechno zařídíme, ale jestli je to ono, co chcete, zaří-
díme to.” 

“Hamid se zeširoka usmál a pokyvoval hlavou. “To není sen?” 
Eleanor mu úsměv opětovala. “To není sen.” 
Hamid si rychle utřel oči a setřel několik slz. “Promiňte, jsem emocionální člověk... toto je nejlepší věc, 

která se mi stala od...” podíval se dolů na svoje ruce, “za velmi dlouhou dobu. Děkuji vám. Děkuji moc za 
vaši pomoc.” 

Eleanor tomu všemu rozuměla a cítila emoce Hamida vzdáleného nějakých 7.000 mil. Žasla nad tím, jak 
může být spojení malým videooknem mezi dvěma cizinci tak mocné. 

Hamid se hluboce nadechl, aby se zklidnil, a podíval se přímo do kamery. “Co potřebujete, abych udě-
lal?” 

“Promluvte s chlapcovou opatrovnicí a ujistěte se, že s jeho stěhováním souhlasí. Chceme, aby byla ná-
pomocná. Dobrá?” 

“Dobrá.” 
“Dejte jí vědět, že Terran dostane to nejlepší možné vzdělání. On má výjimečný intelekt a my máme v 

úmyslu ho rozvinout k jeho největší schopnosti. Ať toto ví. Dobře?” 
Hamid přikývl. 
“Pošlu vám oběma k podpisu formuláře, pro vás a pro jeho opatrovnici. Je to jenom formalita, ale bere-

me přemístění dítěte vážné, zvláště když ho odvážíme pryč z jeho země, tak potřebujeme mít podepsané 
příslušné papíry. Dobře?” 

“Ano... ano, rozumím.” 
“Spojím se s vámi ohledně časového rozvrhu, až budu vědět víc o detailech...” 
“A co můj náhradní učitel a můj přesun do Rijádu?” 
“Ano, o tom vás budeme také informovat. Stanovím koordinátora plánu vašeho přesunu, nechám je za-

řídit všechny detaily a budou vás stále informovat. Buďte trpělivý, Hamide, bude to trvat nějaký čas, než to 
zorganizujeme, ale máte mé slovo, že se to stane.” 

“Věřím vám.” 
“Výborně. Nějaké další otázky?” zeptala se Eleanor. 
Hamid pomalu zakroutil hlavou. “Ne, myslím, že rozumím, co mám dělat. Budu čekat na papíry a pro-

mluvím s jeho opatrovnicí-” 
“Hamide, pomůžeme vám, kdybyste se setkal s nějakým odporem. Právě vám posílám moji osobní 

emailovou adresu, tak mě, prosím, průběžně informujte, kdybyste něco potřeboval, cokoliv. Dobře?” 
“Dobře...” 
“Skvělé, děkuji vám, Hamide. Velmi brzo se zkontaktujeme.” 
“Ano, také vám děkuji.” Řekl Hamid, když videookno mizelo. 
Opravdu se to přihodilo? Ptal se sám sebe v tichu své kanceláře. Mají všichni ředitelé Konzervatoří 

osobní hovor s ředitelkou Fakulty, když najdou kandidáta do jednoho z jejich ALIGN center? Také mají 
změnu zaměstnání? Nikdy nebyl přívržencem Velkého národa, ale zde konečně byl důkaz - na osobní 
úrovni - že být členem má hmatatelné výhody. Úsměv se mu rozšířil po tváři, když točil měděným svateb-
ním prstenem na svém prstu. Potemnělá zrcadla, která se shlukovala kolem něj, neústupná a bídná - na-
jednou nabídla příměří. Vstoupila do něj nová naděje a stalo se to právě včas. Právě včas. 
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Kapitola 11 - Proroctví 

Javad byl třetí v malé karavaně čtyř velbloudů, kteří se klikatili svou cestou do Mashhadu. Velbloudi byli 
jedni z nejvzácnějších zvířat na Zemi a ve vzdáleném východním regionu Íránu, ve kterém Baluchové žili, 
byli po vodě a možná jehněčím mase považováni velbloudi za největší majetek. 

Stále se ještě rozednívalo. Slunce bylo minuty před vykouknutím přes písečné duny, které se rozprostí-
raly do všech směrů. Červený opar za nimi vrhal na písečné duny krvavě červenou barvu, i přestože na 
nejvyšších místech oblohy se stále ještě třpytily hvězdy. 

Bylo tu dvanáct mužů a čtyři velbloudi – tři z nich byli střídací velbloudi, což znamenalo, že jedenáct 
mužů se střídalo v chůzi a jízdě. Na vedoucím velbloudovi jel Moshad Adali, který byl v kmeni obdobou 
šerifa. Ten se o svého velblouda nikdy nedělil. Moshad byl v baluchianském kmeni východního Íránu moc-
ným mužem. Bylo známo, že je loajální a lstivý, spravedlivý a nemilosrdný, mírumilovný a pomstychtivý. 
Kterou z těchto jeho vlastností jste vyvolali, bylo důsledkem toho, zda jste dodrželi nebo  zanedbali svou 
pozornost na slušné chování, povolnost a poslušnost. 

Jakýkoliv člen kmene, obviněný z kriminálního činu, poznal pomstychtivou a krutou část Moshadovy 
osobnosti. Takové osoby byly u Baluchů vzácné - částečně díky jeho pověsti. Také proto, že v kmenové 
kultuře byla povinnost starat se o všechny. Každý pracoval pro dobro všech dalších, nebo byl vyloučen ze 
společnosti, což se rovnalo trestu smrti. 

Moshad osobně vybral deset svých nejlepších bojovníků – jejich cílem bylo najít a navrátit Terrana do 
jeho kmene. Javad měl jednoduše propůjčit své znalosti k nalezení Terrana, a až ho najdou, tak ho ujistit, 
že mu bude mnohem lépe s jeho vlastními lidmi než s nevěřícími, kteří, až jednou porozumí Terranovu 
skutečnému účelu, tak ho jistě zabijí. 

Bylo to proroctví a každý v kmeni Baluchů znal toto proroctví nazpaměť. [angl. know by heart = znát 
zpaměti; ale také doslovně: znát srdcem] Bylo to vyučováno od raného věku a většina v kmeni věřila, že 
Terran je Mahdi. Řekl to Pirdah a to stačilo. Ti, kteří váhali, nebo si byli nejistí jeho postavením jako Mahdi, 
pochybovali pouze proto, že jeho pokrevní linie nebyla čistá. 

Cesta do Mashhadu byla extrémně obtížná. Písečné duny byly strmé a zdánlivě nekonečné. 
Jak toto Terran překonal pěšky? Přemýšlel Javad. Jakmile byl předvolán do Pirdahova stanu, věděl, že 

Terran je naživu. Cítil to, ale teď, když putovali stezkou do Mashhadu, pochyboval, že je to možné, zvláště v 
písečné bouři v noci. Když mu Pirdah řekl Omidův příběh, jeho srdce nejprve pokleslo. Už má nového učite-
le? Oni poznali jeho brilantnost. 

Javad věděl, že Terranův intelekt je neobvyklý ve všech směrech, ve kterých inteligence může být mě-
řena. Způsob, jakým uměl Terran klást otázky, dokázal velice rychle vyčerpat Javadovy vlastní vědomosti. 
Jestliže Terran šel do Mashhadu, bylo to proto, aby chodil do školy. Věděl, že to bude jediné místo, kde ho 
najde. 

“Proč by tam šel?” zeptal se ho Pirdah. “Copak ty nejsi jeho učitel? Nebo snad zjistil, že jsi hlupák?” 
Javad se pokoušel neurazit, ale bylo to obtížné. “Já jsem jediný člověk... on potřebuje... rozmanitost. Ví-

ce odborných znalostí v předmětech, ve kterých nejsem odborníkem.” 
“Ale jestliže si vybral Mashhad,” naléhal Pirdah, “proč by ho převáželi do Kandaháru - hned za několik 

dní? Jediné možné vysvětlení je, že ti cestovatelé lhali nebo byli nesprávně informováni.” 
“Vaše Svatosti, jestliže se Terran dostal do Mashhadu a vstoupil tam do školy, i kdyby tam měli jenom 

jednoho studenta, který by rozuměl našemu nářečí - dostatečně dobře, aby mohli komunikovat, netrvalo by 
jim dlouho, než by uviděli jeho intelekt a ucítili jeho ducha. On je Mahdi.” 

“Ano, ano, znám tyto tvé jistoty,” odvětil Pirdah. “Sdílím je s tebou, ale jestliže padne do rukou nevěří-
cích, oni ho zabijí. Oni ho jistě zabijí, přesně jak varuje proroctví. Musíme ho najít, vrátit ho k jeho lidu a 
ukrýt ho, dokud jeho poslání nebude náležitě odhaleno; dokud všichni ti, kdo jsou zde, aby mu pomáhali, 
nebudou připraveni.” 

Pirdah se krátce odmlčel a pohladil si svůj dlouhý bílý vous, zatímco ruce měl částečně zkříženy přes 
hrudník. “Posílám Moshada, aby ho našel a přivedl zpět. Chci, abys šel s ním. Až najde Terrana, za před-
pokladu, že tam je, Terran bude potřebovat tvoji útěchu a podporu. Musíš ho přesvědčit, že je to v jeho 
nejlepším zájmu-” 

“Vaše Svatosti, co když odmítne-” 
“Nemůže odmítnout!” 
“Ale co když ano? Navrhujete, abychom ho donutili se vrátit?” 
“Co jiného můžeme dělat, Javade? On je Mahdi. Musíme ho chránit... je to pro jeho vlastní dobro. Nemá 

žádné zkušenosti se světem nevěřících, netuší, jaké zlo tam číhá. Je jenom dítě. Nesmíme mu dovolit, aby 
se znečistil... ať už jejich údajným vzděláním a kulturou nebo hanebným chováním. Ty ho musíš přesvěd-
čit!” 

Když domluvil, Pirdah se namáhavě posadil a sesunul se do křesla s úzkostným pohledem. “Můžeš to 
pro mě udělat?” 

“Vaše Svatosti, každá buňka mého těla ho chce zpátky. Udělám všechno, co bude v mých silách, abych 
ho přesvědčil, ale když uvidí Moshada, pozná, že jsme připraveni ho donutit k návratu. Chci s ním mluvit 
nejdřív o samotě-” 
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“Tvému přání je vyhověno. Moshad nic neudělá, dokud ty neselžeš.” Pirdah mávl svou pravou rukou, ja-
ko kdyby to byl bezvýznamný požadavek, a potom namířil ukazováčkem přímo na Javada a probodával ho 
očima. “Ale musíš vyslechnout Terrana a zjistit, čeho chtěl svým útěkem od nás dosáhnout. On je Mahdi; 
jeho důvody potřebují být vyslyšeny. Až to pochopíš, musíš ho přesvědčit, že my mu poskytneme cokoliv si 
přeje a že nevěřící mu to neposkytnou. Oni ho jenom využijí pro své vlastní účely, a oba víme, co proroctví 
na toto téma říká.” 

“Rozumím, Vaše Svatosti. Vaše slova jsou moudrá a vhodná. Alláh ve vás září a v tomto světle já prozí-
rám.” 

Pirdah jemně přikývl a usmál se. “Musíš být úspěšný. Neexistuje jiná možnost. Máme kmeny všude na 
posvátných půdách, které jsou připraveny se sjednotit, ale on je příliš mladý a jestliže padne za kořist nevě-
řícím, ony ho nikdy nebudou následovat. Jeho mise bude odsouzena k záhubě ještě dříve, než začne. To je 
přesně to, po čem Satan touží. Kdybych byl na tom lépe zdravotně, sestoupil bych do Mashhadu sám. Po-
sílám tě místo sebe. Nezklamej mě.” 

Javad si vybavoval ta slova, jak zněly ozvěnou v jeho mysli, stejně tak jako obraz Pirdahova ukazováčku 
kývajícího se tam a zpět. Javad věděl, že musí přesvědčit Terrana, že ho nevěřící jenom využijí pro jejich 
vlastní účely. Nesmí se jim důvěřovat. V duchu nacvičoval svoji žádost k Terranovi a doufal, že bude dosta-
tečně neodolatelná, aby ho přesvědčila, protože alternativou bylo jeho násilné odvlečení a návrat proti jeho 
vůli. Terran byl Mahdi, a každý, kdo půjde proti jeho vůli... 

Javad se snažil na to nemyslet. 
Náhle první paprsky slunce osvítily písečné duny a v jediném okamžiku je změnily z červené na zlatou 

jako vše-mocný alchymista. 

Kapitola 12 - Vyjednávání 

Dorri vzhlédla a usmála se. “Nazývají se kameny a musí být takto uspořádány.” 
Terran se díval, jak seřazuje kameny na trojúhelníkách do úhledných sloupců. Backgammon byla velmi 

oblíbená hra po celém Blízkém východě a dokonce i v Terranově kmenu byla jádrem  trávení volného času. 
Byla to skvělá směs strategie a náhody, ale málokterý člověk s ním chtěl hrát, protože výsledkem bylo, že 
ten člověk prohrál. Zdálo se, že náhoda hraje slabou roli, kdykoliv Terran velí herní desce, a tak byl zřídka 
pozván ke hře, pokud mu nevyhověl jeho mentor Javad. 

Terran měl Dorri rád. Byla jím neovlivněná. Její veliké, zářící oči dováděly pod hustými řasami a její 
tmavé, kudrnaté, hnědé vlasy vzdorující jakémukoliv závoji nekontrolovatelně poskakovaly, kdykoliv pohnu-
la hlavou. Po Sunrotu se kodex pro oblékání v Íránu rozplynul v realitě přežití. Nikdo se o něj nestaral, ani 
zde nezůstal nikdo, kdo by kontroloval neposlušné - jako Dorriinu matku, Parto. Nyní jediný kodex pro oble-
čení existoval v Konzervatořích a Dorri byla příliš mladá na to, aby je navštěvovala. 

Parto, svobodná matka, se starala o komunitní zahradu a pracovala na zavlažovacím systému, který byl 
vybudován na předměstí Mashhadu. Žila zhruba podle ženských archetypů - ovládaná intuitivním, nepřes-
ným dojmem, který ve svém jádru měl jedinou myšlenku, že Bůh ji oklamal. Její muž byl zabit během dru-
hého dne Třídenní Bouře, když se pokoušel zachránit staršího souseda, který byl uvězněn pod zborcenou 
střechou. Jak vyklízel cestu následujíce sténání jejich souseda, spadl na něj zbytek střechy. V chaosu, který 
doprovázel bouři, Parto bolestně toužila po svém manželovi, ale nevěděla, kde je. Jeho tělo bylo nalezeno 
o týden později, pohřbeno pod krémově zbarvenými nepálenými cihlami. 

Jeho smrt uvolnila v Parto vztek a všechno, čemu byla učena, uctívání Shahadah a velebení života dob-
ré muslimky, zmizelo v této bouři. Bylo to, jako kdyby Třídenní Bouře uvolnila všechny vzpomínky na ne-
spravedlnosti a rozhořčení, se kterými se setkala během celého svého dospívání v Mashhadu jako krásná 
holčička, náctiletá dívka a žena. Nyní byli Alláh, a také v jisté míře Mohamed, terči jejího hněvu. Ale na 
rozdíl od té bouře, její rozhořčení přetrvávalo i po třech dnech.  

Oči Parto byly úzké, ale smysluplné. Byly to rychlé a inteligentní oči, ale bylo v nich napětí, které se zdá-
lo neschopné se uvolnit. Dívala se na Nouriho a Hamida, a uvažovala, proč přišli do jejího domu. 

“Ještě čaj?” zeptala se. 
“Ne, ne, to je v pořádku,” odvětil Hamid a opřel se dozadu o zeď. 
Seděli na podlaze na rudých polštářcích, které byly zachráněny z pohovky. Parto žila se svým otcem, 

dvěma strýci a tetou z matčiny strany. Dům patřil jejímu otci, který jim dovolil využít k setkání patio na stře-
še. Jejich dům byl dvoupodlažní vertikální byt s malými místnostmi a pouze strohým množstvím nábytku. Z 
vnější strany měl rozviklané kované schodiště, které vedlo na střechu, kde bylo venkovní patio s vyhlídkou 
na Mashhad. Nouri, Hamid a Parto seděli společně. Terran a Dorri hráli na druhé straně patia na podlaze 
backgammon. 

Parto cítila z Hamida změnu, nějaký plán schůzky, který čekal na rozvinutí. 
“Tak povězte mi, proč jste se tu zastavili,” zeptala se Parto a otočila se k Nourimu. 
Nouri se podíval na Hamida a zůstal potichu. 
“Co je to?” zeptala se Parto. 
“Terran dělal včera test,” začal Hamid a odkašlal si, “a udělal ho tak dobře, že ústředí Fakulty ho pozvalo 

do jednoho z jejich ALIGN center v Dillí. Je to velká pocta.” 



24 
 

“Dillí?” řekla Parto, její obličej se svraštil. 
“To je nejblíže,” řekl Hamid. 
“Je to dva tisíce kilometrů daleko... jak se tam dostane?” 
“Fakulta má své zdroje, všechno zorganizují.” 
“A jak brzy?” 
Hamid se podíval ve směru Terrana. “Nevíme přesně. Možná za týden, možná za tři.” 
“Je to jenom chlapec. Neumí náš jazyk, natož hindštinu nebo angličtinu-” 
“Nouri pojede s ním,” řekl Hamid a zvedl ruku, jako by navrhoval, aby ztišili své hlasy. 
Nastala dlouhá pauza a Hamid se díval nervózně střídavě na Nouriho a Parto. 
“Budu se o něj dobře starat,” nabídl Nouri. “Věřím, že je velmi výjimečný. Jeho mysl... je... je brilantní... 

je to-” 
Parto zamávala rukama a Nouri se zastavil uprostřed věty. “Takže oni ho prostě seberou a použijí, jak 

se jim zlíbí? Já k tomu nemám co říct?” 
“Parto, našla jsi ho pouze před třemi dny, nejsi jeho opatrovník-” 
“Kdo tedy je?” vystřelila Parto zpátky s planoucíma nazlobenýma očima. “Možná nejsem jeho zákonný 

zástupce, ale našla jsem ho, donesla do vaší školy, vzala k doktorovi a zůstala s ním přes noc, abych se 
ujistila, že bude v pořádku. Jsem nejbližší věc k opatrovníkovi, kterou má, a jenom proto, že se to stalo před 
pouhými čtyřmi dny, neznamená, že on pro nás není důležitý.” 

Parto si rukama objala nohy, opřela bradu mezi kolena a dívala se zapáleně na Terrana a Dorri, jak hrají 
backgammon. “Dorri chtěla bratra a Terran je nejbližší věc, kterou máme…“ 

Nouri natáhl ruku a dotkl se předloktí Parto. “On to chce.” 
“Tak, ať mi to řekne,” zašeptala Parto. 
Hamid si povzdechl a pak se předklonil pokračujíce tichým hlasem. “Ten chlapec potřebuje to, co mu 

nemůžeme poskytnout. Ředitelka náborového oddělení v ústředí Fakulty mi volala - je sestrou muže, který 
řídí Fakultu.” 

“Takže?” 
“Copak nechápeš, jestliže volala, oni musí věřit, že Terran představuje velký příslib. Řekla, že zajistí, 

aby měl přístup k jejich nejlepším učitelům. Úplně nejlepším.”  
“Proč se mě tak naléhavě pokoušíš přesvědčit?” 
“Ano, tedy ředitelka náborového oddělení - Eleanor Sinclairová - mě požádala, abych se s tebou setkal a 

získal tvůj souhlas.” 
“Proč?” 
“Protože on je neplnoletý a ty jsi nejbližší věc k opatrovníkovi, kterou má. Oni jenom chtějí být ohledupl-

ní-” 
“Nevěřím ti.” 
“My všichni chceme pro Terrana to samé,” navrhnul Nouri. “Aby se mohl stát velkým vědcem nebo vyná-

lezcem a přinesl nám všem slávu.” 
“A co jeho domov?” protestovala Parto. “Odněkud přišel. Nepřivandroval jenom tak z pouště z písečné 

duny. A co jeho lid? Nemělo by být požadováno svolení od nich?” 
Hamid si sundal brýle a protřel si oči. “Víš, že jeho lid je ´ze staré školy´. GN se jimi nebude zabývat. 

Chlapec od nich utekl. Věděl, že potřebuje učitele, které mu oni nemůžou poskytnout. Riskoval svůj život, 
aby sem přišel. Fakulta ho objevila - oni v něm vidí příslib. Chlapcův osud nemůže být naplněn životem 
prostého pastýře.” 

Hamid si znovu nasadil brýle, vyndal smlouvu a podával ji Parto. 
“Co to je?” 
“Propouštěcí formulář nachystaný ke tvému podpisu.” 
Parto do něj krátce pohlédla a podívala se nedůvěřivě na Hamida. “Oni chtějí moje svolení, aby přemís-

tili Terrana do Dillí, nebo ho potřebují?” 
“Proč jsi tak komplikovaná, Parto? Toto je pro Terrana příležitost, která mu změní život. Měla bys mít 

velkou radost.” 
“A přesto nemám,” řekla Parto tiše. “Může u nás zůstat přes noc?” 
“Podepíšeš to?” 
Parto natáhla ruku. “Máš pero?” 
Hamid se usmál a podal Parto svoje pero. Parto podepsala propouštěcí formulář a podala mu ho zpět. 
“Vyhrála jsem!” najednou zakřičela Dorri. “Porazila jsem ho!” 
Terran tleskal a usmíval se, zatímco Dorri vířila tak, že to mohlo být nazváno jedině vítězným tancem. 
“Náš génius právě prohrál s mou dcerou,” zavtipkovala Parto a postavila se na nohy. “Je jí pět; nechtěli 

by jí v Dillí taky?” 
Hamid zastrčil papír do košile a vynutil úsměv. 
“Chceš, abych tu zůstal?” zeptal se Nouri. 
“Jestli můžeš,” odvětila Parto protahujíce si ruce. “Můžeš spát tady venku. Máme tu deky.” 
“Tak já půjdu svou cestou,” řekl Hamid a postavil se trochu vrávoravě na nohy. “Děkuji za tvou spoluprá-

ci,” řekl a lehce se uklonil. 
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Parto doprovodila Hamida ke schodům a chytila ho za ruku. “Všimla jsem si na propouštěcím formuláři 
také tvého podpisu. Co ti za to dali?” 

“Co tě přimělo si myslet, že mi něco dali?” řekl Hamid vypadaje rozhořčeně. 
“Vypadal jsi trochu příliš dychtivě, abys získal můj podpis. Co ti dali?” 
“I kdyby mi něco dali, tak to není tvoje záležitost.” 
“Je to moje záležitost, protože mně nic nedali. Místo toho mi berou jedinou dobrou věc, která po dlouhé 

době zkřížila mou cestu.” 
“Mám tvůj podpis, teď není dobrá doba na vyjednávání-” 
“Máš můj podpis,” Parto se naklonila blíže, “ale oni to nevědí. Řekni jim, že chci... sedm... ne, deset 

mesghalů zlata.” 
“A když to neudělám?” 
“Pak odmítnu spolupracovat.” 
“Íránská žena proti Fakultě GN?” Hamid si zaklepal na hrudník, kde měl umístěný podepsaný propouš-

těcí formulář a rozpačitě se usmál. “Abych byl čestný, zkusím ti sehnat něco výměnou za tvoji spolupráci, 
ale nemůžu ti garantovat, že to bude zlato, a určitě ne v takovém množství.” 

“Zkus to!” Parto to vyřkla velmi intenzívně, ale její hlas byl přitom pouhým šepotem. “Mám tvé slovo?” 
“Mám tvé slovo, že budeš spolupracovat, když dostaneš méně?” 
“Snížím až na pět, ale cokoliv méně je urážkou a očekávám, že začneš na deseti. Domluveno?” 
Hamid se jí podíval do očí, pokývl a pak scházel po schodech bez dalšího slova. 
Parto věděla, že nemá žádnou moc. Neměla nic, ale jak to často bývá u těch, kteří nemají nic,  mívají 

také zvýšený cit pro chvíle, kdy je osud vábí na novou stezku.    

Kapitola 13 - Oáza  

Byla malá, asi tak velikosti a tvaru amfiteátru. Moshad obezřetně prohledával oázu, aby prozkoumal, zda 
tu jsou sami. Když byl spokojený, dal signál “vzduch čistý” zahvízdáním do rukou, čímž vydal zvuk křiku 
pronásledovaného ptáka. Javad a jeho krajané se objevili zpoza písečné duny se svými velbloudy v závě-
su. Byli unavení a hladoví. Noční vzduch byl teplý a vůně vody a vegetace byla vítanou změnou pro muže, 
kteří napůl doběhli k okraji pramene, a začali pít a polívat své zaprášené tváře vodou. Naplnili své čutory a 
pak přivedli k okraji vody velbloudy, ačkoliv jenom jeden velbloud se obtěžoval pít. 

Palmové stromy byly veliké, ale ošlehané větrem. Dokonce i v mdlém světle odhalovaly jejich zjizvené 
kmeny těžké časy, kterých byly svědky, ale voda má zvláštní způsoby udržet naživu věci, které by dávno 
měly být mrtvé. Když zbytek mužů dorazil, Moshad už stáhl jeden z obrovských trsů datlí a naboural se do 
nich svým impozantním šestnáct palců dlouhým ostřím nože. Vypadalo to jako otevřená rozbitá piňata se 
sladkostmi vysypanými na zem. 

Datlové palmy byly skvělou vegetací. Poskytovaly hojnost stínu před horkem. A také výživu - výborně 
chutnající, vysoce energetické ovoce. Každý trs jejich ovoce obsahoval nejméně sto datlí a většina datlo-
vých palem měla tři až čtyři trsy, takže každý strom mohl nasytit třicet až čtyřicet dospělých. A v oáze bylo 
nejméně dvacet datlových palem. 

Tato konkrétní oáza nebyla na cestě, která spojovala Saraghs s Mashhadem. Byla to méně známá ces-
ta, ale byla také neblaze proslulá jako oblíbené místo pro rebelské karavany, které se skládaly z pašeráků 
drog a banditů. Často to byli kriminálníci z baluchianských kmenů, kteří byli vyhoštěni. Obvykle se shlukova-
li do band a fungovali jako gangy zlodějů, kteří získávali svoje odškodné od nic netušících cestovatelů. 
Zvláště Moshad musel být opatrný, protože mnoho z nich chytil, usvědčil a odsoudil, a jejich popálená cho-
didla připomínala těmto kriminálníkům tento trest každý den. Pro jakéhokoliv z jejich členů by bylo sladkou 
odměnou, kdyby našli Moshada a pomstili se mu. 

Po večeři z jehněčího masa a datlí se muži posadili okolo ohně vychutnávajíce si pití horkého čaje. Al-
kohol byl přísně zakázán, ale stejně bylo nemožné ho někde sehnat. Baluchové měli svůj vlastní čaj a byl to 
jejich nejpopulárnější nápoj, zvláště když se kombinoval s datlovou šťávou. 

Jak pili a smáli se, Moshad se náhle postavil na nohy a vytáhl svoji pistoli - poloautomatickou Glock 19. 
Velbloudi zafrkali, což bylo varování, které bral Moshad vážně. O několik sekund později vstoupili do oázy 
dva muži, oba na velbloudech, a zastavili se třicet metrů od ohniště, kde si muži užívali čaj. Oba sesedli z 
velbloudů a stáli s rukama zvednutýma nad hlavou v gestu podrobení a pomalu šli k Moshadovi, jehož pis-
tole je jako střelka kompasu sledovala. 

“Vy jste Baluchové, my jsme přátelé... Znám váš jazyk. Prosím, ve jménu Alláha, nechte nás napít stu-
dené vody.” Muž byl vysoký a velmi vyzáblý s dlouhými roztřepenými vousy. Jeho obličej vrhal toužebný 
pohled na přírodní pramen po jeho pravici. 

Moshad sledoval muže s nedůvěrou, ale trochu sklonil pistoli, protože vyšší z těch dvou mluvil jeho jazy-
kem, i když ne moc dobře. Moshadovi muži stále seděli, ale všichni byli otočení čelem k těmto dvěma ná-
vštěvníkům. 

“Máte zbraně?” zeptal se Moshad. 
“Jenom nože.” Odpověděl vyšší muž. Jejich ruce stále vlály ve vzduchu nad jejich hlavami. 
“A co tu děláte?” zeptal se Moshad a přimhouřil oči. 
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“Cestujeme do Saraghsu. Jsme Turkméni. Tam bydlíme.” 
“A odkud jdete?” 
“Jsme prodejci,” zkusil říct menší z nich, poplácal si na hrudník, ale Baluchové nerozuměli jeho výrazu a 

Moshad na něj pohlédl úkosem. 
“Dovozci, opravdu...” přerušil ho vyšší ze dvou cizinců. “Můžeme dát ruce dolů?” 
“Ne,” vyštěkl Moshad a pak se otočil na jednoho ze svých mužů. “Joside, prohledej je, zda mají zbraně.” 
Statně vypadající muž vyskočil na nohy a okamžitě začal prohledávat ty dva cizince. Josid byl nejméně 

šest a půl stopy vysoký a zatímco nebyl široký v pase, jeho svalnatá ramena a paže byly nepřehlédnutelné i 
pod jeho plandavou košilí. 

Dva cizinci nechali své ruce ve vzduchu a vyhověli Josidově tvrdé ruční prohlídce. Ten se nakonec otočil 
a ukázal dva nože - každý v jedné ruce. “To je všechno, co mají, pane.” 

“Ještě jste nám neřekli, odkud přijíždíte,” řekl Moshad. 
Vyšší muž ukročil několik stop stranou, jako by chtěl získat lepší výhled okolo Josidovy masívní postavy. 

“Jsme kupci, jak jsem řekl. Přicházíme z Mashhadu, kam jsme šli najít nové... nové věci k prodeji...těm... 
těm... zákazníkům v Saraghsu. To je všechno,” řekl a usilovně se snažil najít správná slova. 

“A proč by kupci cestovali touto cestou, která je známá jako útočiště lidí porušujících zákon?” 
“Takže vy jste zloději?” zeptal se vyšší muž. 
Moshad ignoroval otázku a šel k těm dvěma mužům, svoje oči stále soustředěné na vyššího, který se 

zdál být vůdcem. Přicházel k nim pomalu, posuzujíce je, tu a tam pohledem přelétl černý obvod, který ob-
klopoval jejich tábor. Dva cizinci stáli potichu a bez hnutí, jenom jejich ruce se pohybovaly od únavy a prav-
děpodobně strachu. Moshad prošel kolem nich a zkoumal jejich velbloudy. “Nesehnali jste v Mashhadu nic 
cenného pro vaše zákazníky?” 

“Dovážíme oděvy, Mashhad není dobrý. Objevili jsme jen několik tuctů závojů [angl. hejab].” 
“To není mnoho k prodeji na tak dlouhý výlet. Jak se vám daří udržet váš podnik?” 
“Snažíme se jako všichni ostatní. Některé cesty jsou lepší než jiné. Tato nebyla tak přívětivá.” Vysoký 

muž kroutil hlavou tam a zpět, jako by tím zdůrazňoval jejich mizerný výsledek. 
“Můžete dát ruce dolů,” řekl Moshad. “Ale necháme si vaše nože, dokud nebudete připraveni odejít.” 
“Děkujeme. Jmenuji se Sanjur a to je můj obchodní partner, Hafez. Smíme tu zůstat na noc, abychom si 

odpočinuli?” 
“Když mi ukážete vaše závoje a dokážete, že vaše slova jsou pravdivá, smíte zůstat.” Moshad dál držel 

svou pistoli namířenou na Sanjura a všiml si, že velbloudi pohybují nohama a hrabou v zemi. Pokynul svým 
mužům, aby vstali, což všichni udělali, kromě Javada, který byl ohromen tím, co vidí. Proč se bojí těchto 
dvou neozbrojených mužů? 

“Chcete vidět ty závoje, které jsme nakoupili v Mashhadu?” zeptal se Sanjur a jeho hlas stoupal do výš-
ky a hlasitosti. 

Moshad šel za Sanjurem zády otočený ke studeným a svůdným vodám pramene. Signalizoval svým 
mužům, aby byli připraveni na boj. Díval se pozorně do tmy, která je obklopovala, a náhle uviděl to, čeho se 
obával: měňavé odlesky jejich táborového ohně v lidské oční bulvě, které znamenaly, že tu nejsou sami. Ti 
dva cizinci pravděpodobně hledali jejich slabiny, ale nyní se stali kořistí Moshada, který se uvelebil hned za 
Sanjurem. “Odvolej okamžitě své muže a nechám tě žít.” 

“Jaké muže?” protestoval Sanjur a natáhl ruce dlaněmi vzhůru. 
“Muže, kteří čekají na tvůj signál k útoku. Muže tam venku. Odvolej je nebo zemřeš. Máš pět sekund.” 
Moshad uvolnil pojistku na pistoli a umístil hlaveň přímo na Sanjurovu páteř mezi jeho lopatky. 
Sanjur zvedl ruce a zakřičel turkménsky. “Zůstaňte, kde jste! Tito muži jsou přátelé!” 
Moshad se otočil na Javada. “Rozumíš, co říká?” 
Javad přikývl. “Řekl jim, aby zůstali, a že jsme všichni přátelé.” 
Moshad plivl na zem. “Ne, nejsme přátelé.” 
Popadl Sanjurův turban, škubl jeho hlavou dozadu a přímo do jeho pravého ucha řekl. “Vyřiď jim, aby 

odešli a až budou kilometr daleko ve směru Saraghu, ať vystřelí tři rány do vzduchu-” 
“Ale my nemáme náboje,” prosil Sanjur tlumeným hlasem, a když to dělal, přiznával tak svůj podvod. 
Moshad věděl, že je to dost dobře možné. Zbraní bylo všude spousta, ale náboje byly vzácné. “Řekni 

jim, aby vystřelili ohnivý šíp do noční oblohy - třikrát. Až je uvidíme, budeme vědět, že už jsou na cestě a 
propustíme tebe a tvého přítele. Když neuvidíme šípy v následujících deseti minutách, budeme předpoklá-
dat, že chcete bojovat, a my máme zbraně i kulky a vy dva budete jejich prvními cíli.” 

Sanjur si odkašlal a zavolal do okolní tmy zprávu, kterou mu Moshad nařídil doručit, ale vrátilo se jen ti-
cho. 

“Řekni jim, ať odpoví, že rozuměli naší dohodě a že se jí podřizují. Jestli neodpoví, zabiju tě a potom je 
budeme pronásledovat a také je všechny zabijeme. Řekni jim to!” Bodl Sanjura hlavní pistole. 

Sanjur vykročil několik stop dopředu, doufaje, že uleví bolesti od hlavně pistole tlačící proti jeho páteři. 
Spojil své ruce kolem úst a zakřičel hlasitě do nočního vzduchu. Když skončil, o pár sekund později se vráti-
la zabručená věta v turkmenštině. Moshad se otočil na Javada. “Slyšel jsi?” 

Javad pokývl. “Chtějí důkaz, že máme náboje, chtějí po nás, abychom vystřelili pistolemi do oblohy.” 
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Jediným rychlým pohybem Moshad namířil pistoli na menšího ze dvou cizinců a střelil ho zezadu do hla-
vy. Muž se okamžitě zhroutil na zem jako loutka odříznutá od svých provázků. Sanjur vzdychl a jeho tělo se 
začalo nekontrolovatelně třást. 

“Zeptej se jich, jestli potřebují další důkaz,” řekl Moshad tajemně klidným tónem.  
Výstřel z pistole odezníval po celém pouštním dnu a velbloudi třásli hlavami a frkali v opovržení nad tím 

hrozným zvukem. 
Moshad vrátil hlaveň pistole na páteř Sanjura, který okamžitě ucítil horko z hlavně, ze které se čerstvě 

vystřelilo. Sanjur nalokal několik nádechů vzduchu a snažil se co nejvíce se usebrat, a pak své třesoucí se 
ruce dal do hrsti kolem úst a opakoval zprávu. Hlas mu na několika místech přeskočil. 

Jak Sanjur mluvil, Moshad dával rukama pokyny svým mužům, aby si lehli na zem. “Buďte připraveni,” 
řekl hlasitým šepotem. “Udělejte ze sebe co nejmenší terč.” 

Několik mužů se odplížilo za datlové palmy. Někteří se přitiskli k zemi a připravili si pušky. 
Sanjur bez vyzvání znovu promluvil do tiché pouště a když skončil, Moshad pokynul Javadovi, aby mu to 

přeložil. 
“Řekl jim, že jsme silní. Aby odešli a udělali přesně to, o co je žádáš.” 
Moshad se předklonil a zašeptal do Sanjurova ucha. “Příště už nemluv, dokud ti neřeknu. Teď chci, abys 

řekl svým přátelům, aby potvrdili své podřízení. Když to neudělají, zabiju tě a pak zabijeme každého z tvých 
druhů. Připomeň jim, že mají deset minut na to, aby vystřelili ohnivé  šípy z kilometrové vzdálenosti. To jim 
řekni, teď!” 

Sanjur okamžitě zakřičel tento vzkaz. Jeho hlas byl nyní silnější a obsahoval více sebevědomí. 
Moshad se otočil k Javadovi, který jednoduše přikývl. 
Zaznělo zabručení ze vzdálenosti asi sto metrů a Sanjur otočil hlavu na stranu. “Souhlasí.” 
Moshad zvedl ruku, aby utišil šepoty svých mužů a otočil se k Josidovi. “Seber tři z našich nejlepších 

střelců, pronásledujte je, a jestli je jejich počet menší než patnáct, všechny je zabijte.” 
Josid přikývl a shromáždil své muže, pak zapadli za palmové stromy a zmizeli v nočních stínech. 
Sanjur se otočil k Moshadovi. “A co se mnou? Prosím, nechte mě žít. Můžu vám posloužit.” 
“Vaši velbloudi mi poslouží. Ty jsi jenom další hubou, kterou je třeba krmit.” 
“Znám Mashhad jako žíly na své ruce. Tam se chystáte jít, že? Můžu být váš průvodce... i váš tlumoč-

ník. Znám mnoho nářečí.” 
Moshad ukázal na zem. “Sedni si a buď zticha.” 
Sanjur se podíval dolů na mrtvé tělo Hafeze a odtáhl se tak daleko, jak to jen šlo, aniž by rozčílil Mosha-

da, a pak se s povzdechem posadil. 
Moshad dal signál jednomu ze svých mužů, aby k němu přišel. “Svaž ho.” 
Muž přišel k jednomu z velbloudů, vytáhl provaz a začal svazovat Sanjurovy ruce a pak nohy. 
“Také vím o místě v Mashhadu, kde můžete pobývat...zadarmo...” 
Sanjurův hlas se vytrácel, jak na něj Moshadův zlostný pohled dopadl jako náhlý hluboký stín. 
Moshad věděl, že Sanjurovy prosby byly jemným přiznáním, že jeho banda turkmenských darebů, kte-

rým se nikdy nedařilo, byla malá - méně než patnáct. 
Moshad shromáždil své muže. “Chci strážce tam a tam - sto metrů, v přímé linii. Pošlu výměnu za čtyři 

hodiny. Když uvidíte cokoliv podezřelého, vystřelte okamžitě do oblohy a stáhněte se zpět sem.” 
Muži přikývli, chvíli mluvili mezi sebou a pak zvolili dva muže na první hlídku. Obdrželi nějaké zásoby a 

poté odběhli lehkým klusem v opačných vektorech. Teď už bylo Moshada a jeho mužů jen posledních šest 
a jeden z nich, Javad, nebyl bojovník, ani neměl střelnou zbraň, vlastně ani nůž. 

Moshad se obrátil ke zbývajícím mužům. “Chci po tobě a Afshinovi, abyste prohledali ty velbloudy, a 
jestli najdete něco zajímavého, přineste mi to. Shaheene a Jalile, přeneste to tělo támhle a pohřběte ho. 
Navide, ty zůstaň na stráži, tam.” Pak se otočil na Javada. “Pojď se mnou.” 

Moshad se posadil blízko ohně a položil pistoli pod své zkřížené nohy. Javad si sedl blízko něj, znepo-
kojený událostmi posledních deseti minut. 

“Co se přesně stalo?” zeptal se Javad. 
“Banda zlodějů hledala naše slabiny. Vyslali své nejméně podezřelé členy, aby se spřátelili s jejich 

obětmi, aby s nimi lámali chleba, možná se napili trochu vína, které měli zázračně ve svých vacích na vel-
bloudech; pak aby omámili své oběti a všechno jim ukradli, včetně velbloudů i oblečení. Jsou to nejbezo-
hlednější z lidí. Nenávidím je.” Jak Moshad mluvil, otočil se k Sanjurovi, protože věděl, že ten v tichu poušt-
ní noci slyší jeho slova. 

A když vystřelí ty tři ohnivé šípy do noční oblohy?” zeptal se Javad doufajíce, že nezní příliš naivně. 
“To bude jen důkazem, že jsou to hlupáci,” odvětil Moshad. “Moji muži je zabijí. Jestli jsou chytří, běží co 

nejrychleji pryč. Vědí, že já je nepropustím,” řekl a díval se Sanjurovým směrem. “Jejich jedinou nadějí, jak 
přežít tuto noc, je využít výhody náskoku a pohybovat se tak rychle, jak jen to je možné. Jestli jsou zloději a 
jsou v tom dobří, každý muž bude mít svého vlastního velblouda. Budou schopní se přesunout rychle. To je 
jejich jedinou výhodou.” 

“Viděl jsem, jak běhá Josid,” poznamenal Javad. “Dokáže předstihnout velblouda, který je plně naložený 
s mužem na hřbetě.“ 

“Proto jsem poslal jeho,” řekl Moshad s úsměvem. 
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Moshad se krátce odmlčel. “Vidíš, oáza je jako pavučina. Když sem přijdou lidé, rozvibrují hedvábnou síť 
a upozorní tak pavouka-” 

“Jak?” 
“Ptáci je prozradí... nebo stopy. Kdybys pátral okolo tohoto místa, našel bys všude pohřbené kosti lidí. 

Některé staré, některé nové. Mnoho lidí říká, že v těchto oázách straší. Někdy to cítím-” 
Náhle uslyšeli z velké vzdálenosti palbu výstřelů a Moshadova ruka se okamžitě zvedla. V následujícím 

tichu naklonil hlavu. “To jsou všechno naše pistole.” 
“Kolik mužů, Sanjure?” zavolal Moshad. 
Sanjur se nervózně zakroutil. “Bez mého mrtvého partnera a mě … sedm.” 
“Jeden utekl...” řekl Moshad. 
O okamžik později zazněl z dálky sedmý výstřel. 
“Řekl jsem to příliš brzy.” Zaculil se Moshad. “Vypadá to, že jsi zůstal sám, Sanjure. Chtěl by ses připojit 

ke svým přátelům?” 
Sanjur okamžitě zakroutil hlavou. “Chtěl bych se připojit k vám.” 
Moshad nesouhlasně zabručel a pak se rozesmál. “Uvidíme. Uvidíme.” 
Moshad se podíval na Javada a jeho hlas se ztlumil do šepotu. “Co si myslíš o tomto muži? Mohl by 

nám být užitečný?” 
“Když nám v Mashhadu najde místo k pobytu, ano, mohl by být užitečný, zvláště když to bude zdarma. 

Moje perština je dobrá, ale jeho je možná lepší.” 
“Jdi to zjistit,” řekl Moshad a mrknul ve směru Sanjura. 
Javad se postavil a šel pomalu na druhou stranu k Sanjurově místu. “Umíš persky?” 
“Ano, samozřejmě. Jak bych mohl být kupcem, kdybych neuměl?” Odpověděl Sanjur plynou perštinou. 
“My víme, co jsi zač, tak přestaň-” 
“Opravdu jsem kdysi býval kupec,” protestoval Sanjur. “Všechno, co jsem vám řekl, byla pravda... z vel-

ké části. Pouze... ne... teď.” 
Sanjur vrhl pohled dolů. “Já vám můžu pomoct.” 
“Jak?” 
“Zaprvé, musíte mi říct, co chcete v Mashhadu - tam jdete, je to tak?” 
Javad přikývl, ale zaváhal, nejistý si, jak mnoho by měl vyzradit. “Hledáme jedno z našich dětí?” 
“On nebo ona byli ukradeni?” 
“On byl... ztratil se tam.” 
“Jak je starý?” 
“Dvanáct.” 
“Tak to téměř jistě bude v Konzervatoři... má ten kluk rád školu?” 
“Velice.” 
“Nejlepší místo, kde ho najít, bude v Konzervatoři. Můžu vás tam vzít. Vím přesně, kde to je.” 
“To místo, které jsi říkal, že bychom tam mohli pobývat... v Mashhadu. Jak daleko je to od školy?” 
“Tři, možná čtyři kilometry,” odpověděl Sanjur. 
Javad si dřepl, aby měl oči ve stejné výšce se Sanjurovými. “Máš ještě nějaké další schopnosti?” 
Sanjur na chvíli vzhlédl ke hvězdám. “Jsem velmi dobrý vyjednavač. Rozumím lidské psychologii.” 
“Proč jsi pak zloděj?” zeptal se Javad. 
“Při Sunrotu jsem všechno ztratil... všechno.” Sanjurovy oči se okamžitě zaleskly. “Starosta Saraghsu je 

blázen. Opustil město a to zůstalo bez práva. Kupci byli oloupeni a všechno, co nebylo zničeno bouřemi, 
bylo ukradeno občany Saraghsu. Potkal jsem tyto muže, když jsem umíral hlady. Byl to způsob, jak přežít. 
Nejsem zlý člověk. Kdybych našel počestnou práci, dělal bych ji, ale žádná není k nalezení.” 

Sanjur vzhlédl na Javada s prosebnýma očima. “Nenech ho, aby mě zabil, prosím. Slibuji, budu vám 
prospěšný.” 

Javad couval. “Uvidíme, co Prozřetelnost přinese.” 
Když se Javad vrátil k ohništi, Moshad se probíral některými z tajně ukrytých věcí, jež Afshin přinesl ze 

Sanjurova velblouda. Vypadalo to jako zlatá krajka a nějaké slonovinové knoflíky různých velikostí. 
“Takže?” zeptal se Moshad a pohlédl na Javada. 
“Jeho perština je lepší než moje. Věří, že ví, kde můžeme najít Terrana-” 
“Školu můžeme najít vlastními silami, k tomu ho nepotřebujeme. Co ještě?” 
“Může nám najít místo pobytu, které je asi tři kilometry od školy.” 
“Co ještě?” 
“Říkal, že je dobrý vyjednavač.” 
Moshad se usmál. “Je stále na živu... s tím bych souhlasil.” 

Kapitola 14 - Proč? 

Parto si vzpomínala na dobu, kdy spávala na terase na střeše domu svých rodičů a dívala se, jak 
hvězdy a planety mění svoje pozice na obloze. Ale nyní se dívala na hvězdu a představovala si, jak způso-
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buje úpadek další planety v nějakém vzdáleném solárním systému a z nijaké zvláštní příčiny mučí své ne-
šťastné obyvatele. (Jenom fyzika studeného vesmíru.) 

Noční vzduch byl studený, ale nevál žádný vítr. Parto, Terran a Nouri byli všichni zabaleni do dek. Pili 
horký čaj na střešní terase pod světlem hvězd. Dorri spala uvnitř. Bylo pozdě - skoro půlnoc, ale Parto chtě-
la využít čas, aby pochopila Terrana. 

“Zeptej se ho, proč chce jet do Dillí?” řekla Parto poté, co se otočila na Nouriho. 
Nouri se zeptal a pak se podíval na Parto. “Říká, že chce být kanálem pro jediného Boha, který je vším. 

Dillí je krok v tomto procesu.” 
Parto vypadala překvapeně a pomalu zatřásla hlavou. “Skutečně? On stále věří v Boha?” 
Terran se dotkl její paže, usmál se, potom ukázal na hvězdy a promlouval; pak se podíval na Nouriho, 

aby to přeložil. 
“Říká, abych ti sdělil, že hvězdy nejsou lhostejné. Chudinská čtvrť i mešita, zlí i moudří, všichni žijí v to-

bě. Jsou součástí jediné síly, která vstupuje do našeho vesmíru a víří dokola v srdcích všech bytostí. Někte-
ří cítí tuto sílu jako oddělenou od nich samých, a když se stanou špatné věci, obviňují ji... někteří ji dokonce 
i nenávidí.” 

Čte moje myšlenky? pomyslela si Parto. 
Nouri kradmo pohlédl na Parto a pak na Terrana signalizujíce jim, že dokončil svůj překlad. Terran oka-

mžitě začal mluvit dál gestikulujíce rukama, jeho hlas byl měkký a rozhodný. 
“Chce, abys věděla, že tato síla je přítomna nejsilněji v srdci, kde nikdy neumírá, ale někdy spí. Kdykoliv 

může být znovu probuzena. Někdy probuzení přijde z vnějšku, někdy zevnitř; tak či tak to vyžaduje, abys ho 
hledala. Aby ses po něm natahovala. Toužila po něm. Přivolávala ho k sobě.” 

“To jsou jeho slova?” zeptala se Parto nevěřícným tónem. 
Nouri se zaculil. “Moje nejsou. Já takto nemluvím.” 
“To nejsou slova chlapce...” zašeptala Parto ponejvíce pro sebe. “Zeptej se ho, čeho doufá dosáhnout 

svou cestou do Dillí.” 
Nouri se usmál. “Znám odpověď, protože jsem se ho už ptal.” 
“Řekni mi ji.” 
“Chce vyvinout jistý způsob, jak zajistit, aby svět nemusel podstoupit další Sunrot.” 
“Chce řídit vesmír?” zeptala se Parto sarkasticky. “Jak jen může chlapec mít takové myšlenky?” 
Nouri se usmál komentáři Parto. “Jsem inteligentní muž. Mám doktorát. Učil jsem na univerzitě, ale když 

jsem ho viděl dělat test, bylo to, jako kdybych byl v přítomnosti inteligence, která nepatří do lidského těla.” 
“Co tím máš na mysli?” zeptala se Parto s náhlým zájmem. 
Terran zatahal Nouriho za rukáv a položil otázku, na kterou Nouri zavrtěl hlavou a jednoduše se zaculil. 
“Co říkal?” zeptala se Parto. 
“Nic. Jenom se cítil vynechán z této konverzace.” 
“Co tím myslíš... o té jeho inteligenci?” 
“Jenom to, že jsem nikdy takovou inteligenci neviděl a z reakce ředitelky Fakulty věřím, že to cítila stej-

ně.” 
Parto odložila svůj hrnek čaje a přitáhla si deku těsněji kolem sebe. “Bylo nás příliš mnoho a příroda se 

rozhodla náš počet zmenšit. Je to tak jednoduché. Nikdo nemůže řídit vesmír. Ani bychom to neměli chtít. 
Jestliže je tak brilantní, zdá se mi, že toto by mu mělo být jasné.” 

Terran začal mluvit a pak Nouri překládal. 
“Říká, že jsi zatemnila své srdce, ale tím jsi jenom... hm... naleštila svou bolest. To způsobuje, že se cí-

tíš opomíjená, i když nejsi; a nyní se stydíš, protože vidíš jenom jednu realitu - jednu vrstvu, i když víš, že 
jich existuje mnoho.” 

“Opět taková slova, seš si jistý, že jsi dobrý překladatel?” zeptala se Parto. 
Terran začal mluvit dřív, než se Nouri mohl začít bránit. “Říká, že se nezajímá o řízení vesmíru, chce 

komponovat jeho vliv na zemi. Viděl tento...” 
Nouri položil rychlou otázku, Terran zavrtěl hlavou a mluvil vášnivě asi dvacet sekund, zatímco Nouri 

pokyvoval hlavou. 
Parto se dívala na Nouriho. Vypadal průměrně, trochu šedivějící vousy, uvolněné rysy, ale bylo  něco v 

jeho vystupování, co se zdálo, že jí nikdy nepůjde na nervy nebo se nenechá unášet v divokých spekula-
cích; a ona to obdivovala. Nicméně existoval nesmírný smutek, který cítila, a v tomto smutku jakoby jeho 
křídla byla držena dole neviditelnou rukou. Jeho tvář byla laskavá, ale nepochybně existovala spřízněná 
kvalita jejich osob a Parto byla znepokojená a zvědavá zároveň. Jistým způsobem se cítila jako jeho dvoj-
če. 

Nouri se podíval do očí Parto a chvíli pátral, jak najít správná slova. “Je to těžké vysvětlit, přinejmenším 
pro mě. Cítí, že může naladit přírodu takovým způsobem, že když energie z kosmických zdrojů, jako je 
slunce, přijdou do naší zemské magnetosféry... můžeme modifikovat jejich dopad tak, aby byly pomáhající 
a nikoliv škodlivé. Stále používá výraz, který můžu přeložit jedině jako komponování  - má to hudební vý-
znam, ale nejsem si jistý, že je to tím, co myslí.” 

Parto si najednou uvědomila, že se méně zajímá o nuance Terranova poslání než o zvuk Nouriho hlasu. 
To si obtížně připouštěla. Byla unavená muži a jejich povýšeneckým, strojeným chováním, a protože Nouri 
je profesorem, asi nebude jiný. Ale jeho hlas měl tón, který jakoby se rozpouštěl v jejích kostech. To ji k 
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němu přitahovalo. Teď, když si to uvědomila, uvažovala, jestli je vůbec rozumné očekávat, že by to mohlo 
být vzájemné. On brzy odjíždí. Zavřela oči podivujíce se, proč dovolila této nemožné jiskře, aby ji najednou 
strávila. 

Jednoduchý tón hlasu. Ohromná propojenost dvou lidí. Milosrdenství střelky kompasu, která ukázala na 
nejsilnější magnetickou přitažlivost, jejíž vláda se rozpíná do nejvzdálenějšího ráje i nejmučivějšího ohně. 
Je toto vábení lásky? Její oči se otočily ke hvězdám: možná má Terran pravdu a hvězdy nejsou jen darební 
tvůrci lidského utrpení. 

Láska, i když je pouhým semenem, má stále moc vidět všechno nově. 

Kapitola 15 - Adresa 

Sanjur a Javad šli téměř třicet minut a podle Sanjura byli teď několik bloků od Konzervatoře. Byli násle-
dováni třemi Moshadovými muži, kteří zůstávali padesát metrů pozadu jako nenápadní ochránci. Ulice Ma-
shhadu byly prázdné, kromě příležitostných bezdomovců, kteří trpěli nepokojem prázdného žaludku. Ob-
vykle byli příliš unavení a zoufalí na to, aby třeba jen žebrali, ale všechno z toho bylo pro Javada nové. 
Navštívil Mashhad jenom jednou a to bylo před Sunrotem. Změnil se dramaticky k horšímu. Všude rostl 
plevel, žádné městské osvětlení, ulice  plné sutin. Nejezdila tady žádná auta nebo náklaďáky. Bylo tu utr-
pení ze splývajícího ticha, které tu leželo jako meče padlé při masakru. 

“Kdy jsi byl naposledy v Mashhadu?” zeptal se Sanjur. 
“Téměř před patnácti lety.” 
“Škola?” 
“Ne, bylo to ze zdravotních důvodů.” 
Sanjur se odmlčel. “Jak dlouho jsi tu byl?” 
“Čtyři týdny.” 
“To muselo být vážné,” poznamenal Sanjur a pak se znenadání zastavil. Zmizel v černém stínu uličky, 

ale ne dříve, než popadl za bundu Javada a stáhl ho za betonovou zeď. 
“Co se děje?” zašeptal Javad. 
“Mají strážce.” 
“Kolik?” 
Myslím, že dva, ale vrhl jsem se na stranu tak rychle, že si nejsem jistý.” 
“Kde vzali strážce?” 
“Rodiče. Střídají se na hlídkách.” 
“Jsou ozbrojení?” 
“Jestli myslíš pistole, tak pravděpodobně ne... ale budou mít nože a kovové tyče... které nicméně pekel-

ně bolí.” 
“Co budeme dělat?” zeptal se Javad. 
“Moshad po nás chtěl, abychom promluvili s ředitelem, tak to uděláme.” Sanjur přikývl, jako kdyby sám 

sebe přesvědčoval, aby se pohnul kupředu. 
“Proč se bojíš?” 
“Nebojím se.” Zdůraznil Sanjur. “Jsem ostražitý.” 
“Dobře, zeptáme se strážců, jestli se můžeme setkat s ředitelem...” 
“Co když řeknou, že je příliš pozdě?” zeptal se Sanjur.  
“Je teprve kolem deváté, to není tak pozdě. Pojďme to zkusit, ale budeš muset mluvit ty, tvoje perština je 

lepší než moje.” 
“Dobře, dobře. Ale jestli ti strážci jsou zlomyslní, vyhrazuji si právo začít utíkat.” 
Javad se zazubil a ukázal Sanjurovi ve směru Konzervatoře. “Pojďme.” 
Javad se letmo podíval po ulici, ale neviděl ani stopu po ochráncích, kteří je sledovali. 
První strážce, na kterého narazili, byl malý muž s hubenýma nohama a rukama; držel knihu. 
“Salaam-alaikum...můžu vám pomoci?” zeptal se strážce. 
Sanjur si odkašlal oficiálním stylem. “Salaam... Ano, jsme tady, abychom navštívili ředitele.” 
“Ředitele?” 
Sanjur a Javad oba přikývli v souzvuku. Kolem se poflakoval další strážce, který byl baculatější, ale 

adekvátně menší. Držel láhev s vodou. Jestliže to byli strážci, určitě nevypadali hrozivě. 
“Je pozdě,” řekl přicházející strážce, “očekává vás?” 
“Ne, nemyslím si, ale mohl byste ho přesto zavolat sem dolů?” 
“A co je předmětem vaší návštěvy?” zeptal se první strážce a položil svoji knihu na schody. 
“To je... je to osobní povahy,” vysvětloval Sanjur. “Bude to trvat jenom minutu nebo dvě.” 
“Zná vás ředitel?” 
“Ne, věříme ale, že zná dítě, které hledáme... jenom si chceme potvrdit, že chlapec je v bezpečí. To je 

všechno.” 
“Chlapcovo jméno?” 
Sanjur se podíval na Javada a doufal, že ten bude schopný pokračovat v konverzaci. 
“Jmenuje se Terran Ahmad Kahn,” řekl Javad nesměle. 
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“A vy jste jeho otec?” zeptal se první strážný a díval se přímo na Javada. 
“Ne... jsem jeho učitel.” 
“Podívám se, jestli je ředitel k dispozici. Můžete počkat tady u toho stolu.” 
“O několik minut později se strážný vrátil po boku s Hamidem, který byl oblečený v dlouhém nočním žu-

panu. Hamid si okamžitě začal potřásat rukama s Javadem a pak se Sanjurem. “Který z vás je Terranův 
učitel?” 

Javad zvedl nejistě ruku. “Já, jmenuji se Javad, a toto je můj přítel, Sanjur.” 
Sanjur se uklonil. “Je pro mě velkým potěšením se s vámi setkat...” 
“Hamid Mokri, říkejte mi Hamide.” 
“Rád tě potkávám, Hamide.” 
“Nápodobně,” odvětil Hamid. “Tady venku je trochu zima, pánové, chtěli byste se setkat uvnitř?” 
“To by bylo vynikající,” odvětil Sanjur. 
“Nezachytil jsem tvůj vztah k tomu chlapci?” Hamid se otočil na Sanjura. 
“Jsem chlapcův strýc... z matčiny strany.” 
“Ach, dobře tedy, následujte mě, džentlmeni, a já nám připravím trochu čaje na zahřátí.” 
Ti tři muži se posadili v Hamidově kanceláři a Hamid okamžitě šel dát vařit vodu na horký čaj. Hamid 

udržoval konverzaci odlehčenou, nejvíce se vyptával na jejich cestu do Mashhadu. 
Když uvařil čaj, Hamid si nedokázal odpustit trochu vychloubání. “Jedna z výhod pobývání v Konzerva-

toři je ta, že máme generátor a ten zůstává v provozu celou noc, takže máme elektřinu pro nezbytnosti, jako 
je horký šálek čaje, i takto pozdě.” 

Hamid nalil čaj asi tak do poloviny skleněného čajového šálku, pak zkontroloval jeho barvu, vrátil ho do 
konvice a pak nalil do tří šálků. Když skončil, podal čajové šálky svým hostům a posadil se. “Takže, jak vám 
můžu pomoci, džentlmeni?” 

Sanjur vrhl letmý pohled ve směru Javada. “Chceme se jen ujistit, že Terran dorazil do školy a že je v 
pořádku?” 

“Nejenom, že je v pořádku,” odvětil Hamid, “ale je naším nejhodnotnějším žákem.” 
“Skutečně? Tak brzy udělal takový dojem. Jak?” zeptal se Sanjur. 
Hamid si dlouze usrkl čaje, jeho tvář se snažila, aby vytvořila úsměv, jehož původ by nemohl být vysto-

pován. “Pochopte, máme testy, které skládají noví studenti, abychom se ujistili, že mají vhodné nadání  - 
akademicky řečeno. Terran složil tento test tak dobře, že byl odměněn pozváním do jedné ze šesti nejpres-
tižnějších škol ve Velkém národě.” 

“A kde je ta škola?” zeptal se Sanjur. 
“V Dillí.” 
“Indie!” vykřikl Javad. “Ne, ne, ne... to se nesmí stát. On... on musí zůstat se svým lidem.” 
Sanjur se naklonil k Hamidovi mluvíce klidně, ale s mimořádnou přesvědčivostí. “Myslím, že máme pro-

blém. Kdy to bylo rozhodnuto a kým?” 
Hamid se díval nervózně střídavě na oba muže a opřel se přitom dozadu do židle. Jeho ruce držely v 

dlaních pro zahřátí šálek čaje. “Kouří někdo z vás?” 
“Kdykoliv to Prozřetelnost dovolí,” přikývl Sanjur. 
“Chystám si zakouřit. Připojíte se ke mně?” 
Sanjur přikývl hlavou a snažil se vypadat nenuceně, ale nemohl si vzpomenout, kdy naposledy měl ciga-

retu. Tabák byla všude jedna z nejvzácnějších plodin. 
Hamid otevřel zásuvku pracovního stolu, vytáhl balíček ručně srolovaných cigaret, jednu podal Sanjurovi 

a pak jednu nabídl Javadovi, který mírně zakroutil hlavou. 
Hamid škrtl zápalkou, zapálil Sanjurovu cigaretu a pak svoji vlastní. Dlouze potáhl a vydechl. “Zaprvé, a 

jsem k vám velmi upřímný, musíte pochopit, že jsme neměli tušení, odkud Terran přišel, kdo jsou jeho opa-
trovníci nebo jestli se vůbec o něj někdo stará. Vždyť se zhroutil na našem tržišti, a kdyby nebylo jedné 
laskavé ženy, která ho sem donesla, pravděpodobně by byl mrtvý.” 

Hamid obrátil oči na Javada. “Jestli jsi jeho učitel, tak víš, že jeho intelekt je vynikající. Chlapec chce být 
učen nejlepšími učiteli... fyziky, astronomy, matematiky, potřebuje nejlepší instrukce a Fakulta - což je škol-
ní systém GN - má tyto nejlepší učitele. Je to Terranovo rozhodnutí jít do Dillí. Nikdo ho nenutil, pozvání 
bylo nabídnuto a on ho přijal. Takto je to jednoduché.” 

Sanjur se dlouze podíval na Javada, který vypadal jako oněmělý. Pak oklepal popel z cigarety do misky 
vytvořené z ruky a z cigarety dlouze potáhl. “Můj synovec, kde je teď?” 

“Je teď se ženou, kterou jsem zmínil - která ho doslova zachránila před...” 
“Chtěli bychom ho vidět...” vyhrkl Sanjur. “Rádi bychom ho viděli a ujistili se, že je v pořádku. Rozumí-

te?” 
“Samozřejmě, ale on v tuhle hodinu pravděpodobně už spí. Naše vyučování začíná brzy. Můžu vás ne-

chat navštívit chlapce zítra. Kde pobýváte přes noc?” 
“Máme ubytování několik kilometrů daleko - na jih,” odvětil Sanjur. “Ráno v kolik hodin?” 
“Řekněme v deset. Je to dostatečně brzo?” 
Sanjur se otočil na Javada a řekl mu baluchiansky. “Za třicet sekund potřebuji, abys poprosil, jestli si 

můžeš odskočit na záchod.” 
Javad na chvíli přimhouřil oči a přikývl. 
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Sanjur se otočil na Hamida a trochu zavrtěl hlavou. “Jeho perština, co se týká čísel, se mu vždycky ple-
te. Ano, v deset hodin bude vyhovující. Mimochodem, nedokážu vám popsat, jak moc oceňuji, že jste se se 
mnou podělil o cigaretu. Už je to dlouhou dobu, co jsem si užíval kouření. Co se týká mého synovce, ale-
spoň co můžu říct za sebe, je velkou ctí mít jednoho z našich vlastních, který obdržel takové pozvání. Vaší 
pomoci si také vážím.” 

Sanjur se hlavou uklonil, zatímco Javad pozoroval a poslouchal s přerušovaným úžasem. Sanjurův sku-
tečný talent spočíval v tom, že uměl hrát. Uměl hrát mistrovsky. 

“Ach, jste velmi laskavý s vašimi pochvalami. Rád to slyším,” řekl Hamid s širokým úsměvem. 
Javad si odkašlal a strojenou perštinou položil otázku ohledně použití záchodu. 
“Samozřejmě,” odvětil Hamid. “Následujte mě, ukážu vám, kde to je.” 
“Jestli to tak bude v pořádku, dokouřil bych,” nabídl Sanjur. 
Hamid se snažil co nejlépe zakrýt jakékoliv znepokojení, ale byla tam pauza a zaváhání, a Sanjur věděl, 

že nebude mít moc času. “Jistě, hned budu zpátky.” 
Jakmile se Hamid a Javad vyšourali z malé kanceláře, Sanjur se prohrabal všemi papíry na Hamidově 

pracovním stole a našel jeden se dvěma podpisy. Podíval se pozorně na papír a na adresu pod podpisem. 
Mluvit persky bylo jednodušší než číst, ale zachytil jméno: Parto Jafari. V horním levém rohu byla kancelář-
skou sponkou připnutá poznámka, která říkala: Naskenováno a posláno 21.4. 

Sanjur si zapamatoval adresu, natáhl poslední šluk ze své cigarety a mírně zaklel, jak si popálil špičku 
ukazováčku. Když vydechoval, zopakoval si dvakrát adresu a vypálil ji do své mysli. Pak provedl rychlé 
zhodnocení, otevřel zásuvku stolu a vytáhl - se svižností a zručností - dvě cigarety. 

Hamid, jehož nepřítomnost by se dala měřit rozmezím jedné minuty, se vrátil, aby našel Sanjura per-
fektně usazeného na židli, srkajícího s požitkem poslední doušek svého čaje. 

Kapitola 16 - Příchod 

Na Moshada učinilo Javadovo hlášení dojem. Sanjur se ukázal být velkým přínosem. Bylo pozdě v noci 
a oni pátrali po domě Parto Jafari, ale mapy se těžko sháněly, a Sanjurovy znalosti Mashhadu neobsahova-
ly adresu ulice Parto. Byla půlnoc, když konečně našli dvoupodlažní vertikální nájemní dům, který vypadal 
zchátrale ve všech ohledech kromě dveří, jež byly pokryty čerstvým nátěrem červené barvy, ačkoliv ve tmě 
noci to byla barva vína Bordeaux. 

Moshad, Josid, Shaheen, Sanjur a Javad byli shromážděni naproti přes ulici a pozorně sledovali dům 
naproti sobě.  “Slyším smích... tam nahoře.” Moshad ukázal na střechu. “Jsou tam nahoře, na střeše.” 

“Nezapomeň, promluvím s ním sám,” řekl Javad, jeho hlas byl stěží šepotem. 
Sanjur se ostražitě podíval na Javada. “Jestli je chlapec vzhůru, jakmile tě uvidí, bude vědět, proč jsi ta-

dy. Jestli má Hamid pravdu a on chce do Dillí, uteče od tebe, nebo ta žena, Parto, ho bude před tebou 
chránit. Co my víme, možná má pušku nebo osobního strážce. Máme jenom jednu šanci ho dostat a to je 
dnes v noci.” 

Moshad zvedl ruku dřív, než měl Javad šanci zareagovat. “Jakou jinou možnost navrhuješ?” 
“Nikdo mě tu nezná,” zašeptal Sanjur. “Můžu předstírat, že jsem se ztratil... že hledám přítele, který žije 

v sousedství... třeba jsem trochu opilý, něco jsem zaslechl a usoudil jsem, že to je přítelův dům.” 
“Půjdu nahoru a prověřím to tam. V nejhorším případě mě po pár sekundách vyhodí. Ale všechno, co 

potřebuji vidět, je, jaké mají zbraně, zda je tam Terran a kolik dalších lidí tam je-” 
“To je dobrý plán,” řekl Moshad. ”Jdi.” 
Javad chytil odcházejícího Sanjura za košili. “On tě vycítí... jestli bude vzhůru, pozná, proč jsi tam při-

šel.” 
“Je to chlapec, možná chytřejší než většina, ale skrze mě neuvidí,“ řekl Sanjur a pak zvedl hlavu na 

stranu. “Umí vůbec persky?” 
Javad pustil Sanjurovu košili a zavrtěl hlavou. “Ne, ale čím déle tam zůstaneš, tím více budeš obnažen. 

Prostě to udělej rychle.” 
“Jdi!” zavelel Moshad. 
Sanjur přešel přes ulici pohybujíce se do a ze stínů vrhaných budovami a stromy. Jak přicházel k domu, 

vzhlédl, prozkoumal střechu a pak šel ke straně domu a zmizel. 

Kapitola 17 - Odlišná vize 

Slabý zvuk zachřestění se zachvěl v nočním vzduchu a rozšířil strach z lidského vyrušení. Parto kontro-
lovala schodiště a podivovala se, proč by její otec šel nahoru, aby je navštívil. Bylo pozdě. Měl by spát. 
Možná mluvíme příliš hlasitě, pomyslela si, ale pak se objevil cizí obličej a doklopýtal na terasu. 

“Kde je Saeed a proč je večírek tak malý?” zeptal se Sanjur, jeho hlas výstižně mumlavý v opilecké roli, 
kterou hrál. “Buďto jdu příliš pozdě nebo příliš brzy. Co z toho, jestli se smím zeptat?” 

Parto a Nouri, oba vyskočili na nohy, zatímco Terran zůstal na místě, tiše pozorujíce cizince. 
Nouri vykročil dopředu a zatlačil Parto trochu zpět ochraňující paží. “Tady není žádný večírek ani nikdo 

jménem Saeed. Máte špatnou adresu.” 
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“Ach, slyšel jsem smích, když jsem šel kolem a pomyslel jsem si, že tady musí být to místo. Právě jdu z 
večírku a možná jsem toho vypil příliš mnoho. Omlouvám se. Teď…“ Sanjur ukázal palcem za sebe, “mu-
sím slézt dolů po těchto strašných schodech... které - v mém současném stavu - by se mohly velmi dobře 
stát mým koncem.” 

Sanjur se odmlčel a rozhlédl se, zachytil na chvíli Terranovy oči a pak se podíval nahoru na hvězdy. 
“Krásná noc... trochu studená, ale hvězdy vypadají přátelsky, že jo?” 

Terran tiše promluvil k Nourimu s důvěrou, že on bude jediný, kdo bude schopný rozumět. “Ten muž ne-
ní upřímný.” 

Nouri se ohlédl zpátky na Terrana. 
Sanjur předstíral, že nerozumí. “Co ten chlapec říkal? Divné nářečí...” 
Nouri popošel blíže k Sanjurovi. “Pomůžu vám ze schodů.” 
“Ach, díky, dobrý člověče. Škoda, že tady není ten večírek; měl bych chuť se něčeho napít.” 
Nouri rychle mrknul na Parto, která vypadala více zvědavá než polekaná, ale mohla by si říct, že Nouri 

je znepokojený tím, co Terran řekl. Nouri popadl Sanjurovu paži a pomáhal mu na chatrné kované schodiš-
tě, které bylo přišroubováno k boku domu. Postupovali pomalu a přátelsky, a když dorazili na podestu na 
spodku schodiště, Sanjur se otočil na Nouriho držíce jeho ruku jako kdyby byli nejlepší přátelé. “Byl jsi velmi 
laskav, že jsi mi pomohl, můžu se tě zeptat na jednu otázku?” 

“Jistě...” řekl Nouri. 
“Zmenšují se čísla tímhle směrem nebo tamtím?” 
“Jaká je adresa?” zeptal se Nouri. 
“8210...” 
“Tohle je 8313. Musíte jít o jeden blok dál tímto směrem.” 
“Ach, děkuji za tvou lidskost. Tu oceňuji nejvíce.” 
Najednou zezadu Nouri ucítil ostrou čepel nože na svém hrdle a pak šeptající hlas v baluchianštině. 

“Pohyb nebo slovo a zemřeš.” 
Nouri nechal tato slova zapsaná ve své mysli a díval se na cizího opilce, jak jde za něj a šeptá něco jed-

nomu ze svých kompliců. 
“Dej mu roubík a svaž mu ruce,” přišel šeptaný rozkaz od muže držícího nůž. 
Nouri zůstal klidný a povolný. Náhle se před ním objevil velký muž a zacpal mu ústa složeným kusem 

látky, který chutnal hořce. Nouriho ruce byly pevně svázány k sobě a pak byl zatlačen na zem za strom. 
Sanjur šeptem vysvětlil Moshadovi, co viděl. 
“Jdi. Máš deset minut, abys ho přesvědčil,” řekl Moshad a otočil se na Javada. 
Javad šel nahoru po schodech - jeden učitel vystřídal druhého. Byl nervózní. Sanjur mu právě řekl, že 

Terran a Parto jsou na střeše. S každým krokem se modlil k Alláhovi o pomoc. 
Když přišel na vrchol schodů, Parto začala mluvit, ale pak jí slova uvízla v tlumeném zajíknutí, když si 

uvědomila, že to není Nouri. Terran okamžitě vstal na nohy a pospíchal do učitelových čekajících paží. 
“Věděl jsem, že přijdeš,” rozplýval se Terran. “Věděl jsem, že mě najdeš.” 
“Je příjemné tě vidět,” řekl Javad, hladil při tom Terranovy rozcuchané vlasy a díval se do očí Parto, kte-

rá jenom zírala v tichém rozčarování. 
“Kde je Nouri?” zeptal se Terran a díval se nahoru do usmívající se tváře Javada. 
“Je v pořádku, neměj obavy. Musíme si promluvit o jiných věcech.” 
“Řekni jí to.” Terran pokynul ve směru Parto. 
Javad se podíval na Parto a promluvil svou nejlepší perštinou. “Jsem Terranův učitel. Muž, který zde byl, 

je v pořádku. Jenom chci trochu času, abych si pohovořil s Terranem.” 
“Chci, abyste hned odešel,” řekla Parto a její hlas se třásl. Ukázala na schody. “Hned odejděte!” 
Terran se postavil mezi ně, ruce trochu zvednuté. “Řekni ji, že chci, abys na chvíli zůstal.” 
Javad doručil zprávu a Parto pomalu zavrtěla hlavou ze strany na stranu. “Chci, abyste teď odešel. Ne-

oprávněně jste sem vstoupil. Odejděte.” 
“Pak vezmu Terrana s sebou,” řekl Javad. 
“Ne!” 
“Pak tady zůstanu a promluvím s ním.” 
Parto vykročila dopředu a rychle sáhla po Terranovi tahajíce ho jemně na svou stranu terasy. “Máte pět 

minut, ale až skončíte, odejdete sám. Domluveno?” 
Javad přikývl a pak přesunul svou pozornost na Terrana, jako kdyby Parto náhle zmizela. Klekl si a v ba-

luchianštině s prosebným tónem promluvil. “Jsi Mahdi. Nemůžeš opustit svůj lid. Proč Dillí? Čeho doufáš, že 
tam dosáhneš?” 

“Jak ses dozvěděl o Dillí?” zeptal se Terran, jehož tvář potemněla. 
“Setkali jsme se s ředitelem školy.” 
“Je v pořádku?” 
“Ano.” 
“Nikomu z těchto lidí nesmí být ublíženo. Jsou pro mě rodinou.” 
“Já to chápu,” přikývl Javad. “Ale Moshad ne.” 
“A co Pirdah?” 
“Nejsem si jistý.” Připustil Javad vážně. 
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Terran stál obtočený rukama Parto. Stála za ním jako strážce, s pažemi přehozenými přes jeho hrudník. 
“Vím, že můj život byl plánován od doby, kdy mi byly dva roky,” řekl Terran. “Ale existuje mnoho pláno-

vačů. Pirdah je jenom jeden a jeho plán se mnou není plánem, který chci zrealizovat-” 
“Jakým plánem by mohla být vyšší mise, než být Mahdi?” zvolal Javad, nedůvěra formovala jeho slova. 
Terran začal mluvit, pak se odmlčel a ukázal nahoru na hvězdy. “Vím, že přicházejí energie z vesmíru, 

které nás můžou zničit - Sunrot je toho důkazem. Také vím, že můžeme vymyslet způsob, jak komponovat 
tyto energie tak, aby nám znovu neublížily. Viděl jsem to. Tento plán si přeji zviditelnit.” 

“Ale co duchovní blaho tvých lidí?” zeptal se Javad. “Nestaráš se o jejich dobré bytí?” 
Terran se vysvobodil ze sevření Parto a přistoupil blíže k Javadovi, který stále klečel. Něžně se dotkl ze 

strany Javadovy tváře. “Byl jsi oddaný učitel. Uvědomuji si, že moje činy tě zanechaly v utrpení a že ti 
musejí připadat sobecké, ale musíš vědět, že nejsem motivován sobeckostí-“ 

“Samozřejmě, že to vím, a nejsi to ty, komu nevěřím, jsou to vůdci Velkého národa, kteří tě zneužijí pro 
své vlastní cíle. Je to jenom otázkou času, než se dozví, že jsi Mahdi, a až toto uvědomění nastane, budou 
usilovat o to, jak zničit tebe a náš lid. Žijeme vně jejich nové globální ekonomiky, vzdělávacího systému, 
jazyka, kultury, obchodu. Budou se snažit eliminovat náš druh. Ty to víš. Potřebujeme tě, abys nás chránil. 
Abys nás sjednotil. Prosím, vrať se se mnou do svého domova.” 

“Můj lid je všechen lid. Ne jenom ti, kteří mluví mým jazykem. Jsou to zvířata, hmyz, stromy, všechen ži-
vot - samotná planeta. Ti všichni jsou mým lidem. Buďto pomůžu všem, nebo nikomu. Je to způsob, jakým 
jsem vytvořen, Javade. Ty a Pirdah mě nemůžete nutit omezit mou misi.” 

“Ptal ses mě, jestli se starám o duchovní blaho mého lidu, a já ti odpovím ne. Jejich duchovní blaho není 
mou starostí. Je to každého individuální starost, ale nikoliv moje. Žádný člověk by neměl být zatížen du-
chovním vývojem jiných - jeho vlastní stačí. Rozumíš mi?” 

Javad pomalu zavrtěl hlavou a díval se do Terranových očí jako člověk, jehož nejlepší přítel se najednou 
změnil na úplného cizince. 

Terran přešel k okraji terasy a podíval se dolů. “Moshad je s tebou?” 
Javad přikývl. “Ano.” 
“Jeho příkazy?” 
“Musím ti to říkat?” 
“A ty jsi zde, abys mě přesvědčil, a když odmítnu, je zde Moshad, aby mě unesl? Je to pravda?” 
“Ano.” 
“Pokud mě přinutíte se vrátit, já se budu pouze snažit vrátit se sem. Je tvým plánem držet mě v kleci? 

Jestliže věříš, že jsem Mahdi, jak ze mě pak můžeš dělat svého vězně?” 
“Je to zamýšleno jenom pro tvé vlastní dobro. Jsi příliš důvěřivý. My, tvoji starší, se jenom snažíme tě 

chránit před těmi, kteří tě zničí.” 
“A abys toho dosáhl, přeješ si mě unést a uvěznit. Odmítáš důvěřovat mé vizi a upřednostňuješ svou 

vlastní - takovou, která ti byla předána od generací mužů, kteří intrikovali, aby postavili armádu pro jejich 
boha, za účelem vytvoření jediného náboženství. Řekni mi, Javade, čím se liší od zakladatelů Velkého 
národa?” 

“Opravdu si myslíš, že můžu být někým zneužit? Myslíš si, že jsem tak naivní, že vůdci Velkého národa 
by mohli zlikvidovat můj talent ve jménu služby jejich vlastnímu programu? Rozumíš mi v tak omezeném 
světle? A Pirdah také? Vy jste považováni za moudré našeho lidu, a přesto se na mě díváte jako na prosté 
dítě, ale já jsem přestal být dítětem, když mi bylo šest let; ty - víc než kdokoliv jiný - to víš. Uvízli jste v le-
gendách a mýtech vynalezených muži v odlišných dobách a podmínkách, kteří nařídili bitvu a vyžadovali 
vůdce, a nyní jejich vzdálené naděje ukázaly na mě.” 

Parto si odkašlala přerušujíce dlouhé ticho, které následovalo po Terranově poznámce. “Je čas, abyste 
odešel,” řekla a vedla svůj pohled k Javadovi, ale vyvarovala se přímého kontaktu s jeho očima. 

“Víš, co chci,” řekl Terran. “A nyní mi musíš dovolit to udělat. Musíš mě propustit.” 
Javad se postavil na nohy, pomalu, dívajíc se přitom dolů na vydlaždičkovanou podlahu. Byl v utrápe-

ném rozpoložení, jak veliká debata běsnila v jeho hlavě. Věděl, že Moshadem nepohne nic z toho, co Ter-
ran řekl. Terran nebyl ničím víc než majetkem baluchianských kmenů v Íránu a Moshad byl najat, aby našel 
tento majetek a vrátil ho jeho právoplatnému vlastníkovi - baluchianskému lidu. 

Terran byl symbolem. Ztělesňoval naději vlastněnou každým členem baluchianského lidu. Co Terran 
opravdu chtěl, bylo zvednout svůj prostředníček k jeho vlastním lidem a odejít. To Moshad nikdy nedovolí. 
Ne od dvanáctiletého chlapce, který v sobě skrývá naději svého národa. 

Javad zakroutil hlavou, jak se otáčel k odchodu, pak se pozastavil a obrátil se. ”Ty víš, co bude následo-
vat... nemůžu to změnit. Ani ty to nemůžeš změnit. Kdyby bylo v mé moci tě pustit, myslím, že bych to udě-
lal... myslím, že bych mohl. Ale Moshad... ten tě nikdy nepropustí. Mrzí mě to.” 

“Pošlete sem nahoru Nouriho,” řekl Terran rezignovaným tónem. “Dejte mi minutu s ním a pak sejdu do-
lů sám. Moshad musí slíbit, že to zde opustí, až sejdu dolů a tito dva zůstanou bez újmy. To jsou moje 
podmínky. Řekni mu to.” 

Javad přikývl, na chvíli se zastavil a pak se podíval do Terranových očí. “A když nebude souhlasit s tvý-
mi podmínkami?” 

Terran pohlédl nahoru na hvězdy. “Pak budu odporovat všemi dostupnými způsoby.” 
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Javad sestupoval po schodech s těžkým srdcem, jeho mysl byla ovládnuta skutečností, že nebyl schop-
ný přesvědčit Terrana a nyní musí přesvědčit Moshada. 

Jsem bezmocný, pomyslel si. 

Kapitola 18 - Výměna 

Posléze se každá jednotlivá myšlenka scvrkávala do lítosti, a Javad, jak jeho nohy dosáhly spodku 
schodiště, zjistil, že lituje, že se stal prvním ze svého lidu, který navštěvoval univerzitu. Bývaly to nejradost-
nější časy. Rozkvétal v každém směru, ale nyní, téměř o dvacet let později, viděl, jak ho tento vrchol jeho 
života přivedl na toto místo, kde musí být zrádcem velkoleposti. Mříží v jejím vězení. 

 
*  * * * 

 
“Kde je?” zeptal se Moshad. 
Javad se podíval směrem na Nouriho, který zůstával svázaný za kmenem stromu. “Požaduje, abychom 

tohoto muže vrátili, a pak sejde dolů.” 
“Nejsou tam nahoře nějaké útěkové cesty?” 
Javad zavrtěl hlavou, hluboko v myšlenkách pátral po útěchách, ale žádnou nenacházel. 
Moshad se dlouze podíval na vršek střechy. “Co jim zabrání, aby nás nepronásledovali?” 
Javad přešel k Nourimu a začal ho rozvazovat. “On je učitel, ona matka... jak by nás mohli pronásledo-

vat?” 
Moshad se obrátil k Josidovi a zašeptal mu do ucha. “Schovej se. Až odejdeme, vrať se nahoru, svaž je 

a pak nás najdi. Budeme čekat o kousek dál na ulici, tak abys nás mohl sledovat - ale zůstaň vzadu, tak 
aby tě Terran neviděl. Rozumíš?” 

Josid přikývl, pak ustoupil do stínů okolních budov a za pár sekund zmizel. 
Javad odstranil Nourimu roubík a pomohl mu vstát. 
“Prosím, neodvádějte ho!” vyhrkl Nouri. “Má poslání, které-” 
“Drž hubu!” nařídil Moshad. “Vezmi ho tam nahoru a tentokrát se vrať s Terranem.” 
“Taková není dohoda,” protestoval Javad. “Máme ho poslat nahoru a Terran sestoupí sám.” 
“To je dohoda, kterou jsi vyjednal ty. Já nejsem její součástí. Přiveď ho dolů. Teď hned!” 
Javad se střídavě díval na Nouriho a Moshada. “Říkal, že jestli se nepodřídíme jeho podmínkám, bude 

odporovat vší mocí, kterou má.” 
Moshad si založil ruce přes prsa a plivl na zem. “Udělej to.” 
Javad přistoupil přímo k Moshadovi, několik palců od jeho tváře. “On je Mahdi. Bylo by lepší vyhovět je-

ho přání na oplátku za jeho spolupráci.” 
“Udělej, co jsem nařídil,” řekl Moshad, “nebo to udělám já.” 
Sanjur vykročil, dotkl se Moshadova rukávu a jemně za něj zatahal. “Mám nápad...” 
“Jaký?” zeptali se oba muži a jednohlasně na něj obrátili svou frustraci. 
“Chlapec se pravděpodobně chce rozloučit se svým učitelem v soukromí. Tak necháme jeho učitele vyjít 

nahoru a přivedeme dolů tu ženu. Až chlapec sejde dolů, pošleme ženu zpátky nahoru - něco jako výměna. 
To by mělo fungovat, ne?” 

Moshad přikývl hlavou. “S tím souhlasím. To je dobrý kompromis. Javade, přiveď ho nahoru a vyměň ho 
za ni. Terran bude vědět, že to myslíme vážně - žádné triky.” 

Javad popadl Nouriho za rameno a tlačil ho dopředu. “Skoncujme s tím.” 
Jak začali stoupat po schodech, Nouri se ohlédl. “Vy jste jeho učitel?” 
“Ano.” 
“Proč chcete, aby se vrátil... aby byl pastýř? Nechcete, aby rozvinul celý svůj potenciál? Svůj intelekt” 
“Vy neznáte jeho misi. V našem lidu je tím nejvyšším, v kterého jen může doufat. Jednou to pochopí celý 

svět.” 
Nouri se znovu otočil přes rameno. “Oni ho budou chtít zpět...” 
“Nemůžou ho mít.” 
Když se dostali na vrchol schodiště, Terran se podíval odmítavě na Javada. “Chci mluvit s Nourim o sa-

motě.” 
“Přišel jsem si vzít tu ženu. Zadržíme ji, dokud nesejdeš dolů. To byla jediná dohoda, kterou Moshad při-

jal. Omlouvám se.” 
Nouri se podíval na Parto a tichým hlasem jí vysvětlil situaci. Nejdříve se zdráhala, ale Nouri na tom trval 

a vysvětloval jí, že to bude trvat jenom pár minut, pak Terran sejde dolů a ona bude moci jít zpátky nahoru. 
Javad byl nervózní, že to trvá tak dlouho. “Pojďme,” zašeptal. “Musíme vyrazit.” 
Nouri se letmo ohlédl a zdvihl ukazováček. “Parto, jsou to divoši. Nejsou civilizovaní jako my. Prosím, 

udělej, co ti řeknou.” Jemně jí stiskl ramena k sobě a prosebně se na ní podíval, na což mohla Parto jenom 
přikývnout. 

Javad natáhl ruku, Parto ji odmítla, nicméně ho následovala dolů po schodech bez dalšího slova. Ohléd-
la se na Terrana a uvažovala, jak ráno vysvětlí Terranovu nepřítomnost Dorri. 
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Nouri se díval přes okraj a sledoval, jak Parto sestupuje po schodišti. “Tvůj učitel mi říkal, že máš vzne-
šenou misi. Je to pravda?” 

“Pro některé z mého lidu je to pravdivé, pro některé nepravdivé a pro některé je to nejisté.” 
“A co pro tebe?” 
“Já jsem v té prostřední skupině,” řekl Terran tiše s nepatrným úsměvem. 
“Co se ti stane?” 
“Na nějakou dobu budu vězněm, dokud se nerozhodnou, že mi můžou důvěřovat.” 
“Jak dlouho bude trvat, než se důvěra obnoví?” 
“Jestliže je jednou porušena, může být znovu získána jen tehdy, až náš Svatý muž rozhodne. Může to 

být den; může to být rok nebo dva. To záleží na potřebách Svatého muže.” 
Nouri udržoval svoje oči na Parto, jak nejlépe dovedl, ale temnota pod nimi byla hustá a větví stromů by-

la spousta. 
“Existuje něco, jak ti můžeme pomoci?” zeptal se Nouri. 
“Ano...” 
Nouri se otočil na Terrana, trochu polekaný jeho reakcí. “Co?” 
“Nesledujte mě. Nedovolte jim, aby za mnou někoho vyslali. To by jenom přineslo smrt nevinným. Najdu 

si cestu zpět, až budu moci. Nikdy to nevzdám.” 
Nouri byl na pár sekund ticho. “Učiním to nejlepší, abych splnil tvoji prosbu, ale nevím, jaký vliv budu 

mít...” 
“Jenom udělej to nejlepší, nemůžu tě žádat o víc.” 
Terran se podíval přes okraj. “Měl bych jít tam dolů. Prosím, vyjádři Parto moji vděčnost za všechno, co 

udělala, a Dorri... dej jí toto.” Terran si sáhl za košili, odepnul si stříbrný náhrdelník a podal ho Nourimu. “Na 
shledanou. Doufám, že se uvidíme... brzy.” 

Ti dva se objali pod černým nebem ve slepotě zavřených očí. 
Těsně před tím, než Terran začal svůj sestup, Nouri vyprázdněný ode všeho kromě jediné otázky, pro-

mluvil. “Tvůj učitel, tam dole, použil výraz Mahdi. Co je Mahdi?” 
Terran se na chvíli pozastavil zvažujíce svoji reakci a pak pokrčil rameny. “Neexistuje vhodný způsob, 

jak ti to vysvětit v čase, který mám, ale já to nejsem. Na shledanou.” 
Když se Terranovy nohy dotkly země, pokývl Javadovi a opětoval pohled Moshadovi, který ho sledoval 

chladnýma posuzujícíma očima. Šel k Parto, vzal její ruku, dovedl ji ke schodišti a pak se otočil k Sanjurovi. 
“Chci po vás, abyste to pro mě přeložil.” 

Sanjur se podíval na Moshada, který přikývl. “Co bys rád, abych jí řekl?” 
“Řekni jí, že ji miluji.” Terran letmo pohlédl vzhůru ke střeše. “Že ona a Dorri mě obě zachránily a moje 

vděčnost je nekonečná.” 
Terranův hlas se vytrácel do ticha a Sanjurův hlas hovořící výřečnou perštinou předával Terranova slo-

va. Jakmile skončil, Parto objala Terrana, políbila ho na tvář a krátce promluvila v perštině, dokud si 
Moshad neodkašlal. 

Sanjur se chystal začít překládat, avšak Moshad popadl Parto za rameno a otočil ji tváří ke schodišti 
ukazujíce svým nemilosrdným prstem. “Jdi!” 

Parto šlehla naštvaným pohledem a stoupala po schodech, nejdřív pomalu, ale jakmile se dostala na 
první podestu, zrychlila krok a téměř vyběhla zbývající schody. 

Terran se domníval, že slyší, jak pláče, ale zatnul čelist a snažil se, jak nejlépe uměl, potlačit pocit ztrá-
ty, který zaplavoval jeho srdce. 

“Pojďme,” zašeptal Moshad a vedl je k ulici. 
Javad vzal Terranovu ruku, jemně ho zatahal a společně následovali Moshada bez jediného ohlédnutí, 

zatímco obě jejich mysli hledaly, jak vymazat posledních sedm dní, jak z nich učinit prach historie a předstí-
rat, že jejich zármutek je jen snem. 

Kapitola 19 - Čarování 

Temnota, opravdová temnota, může být viděna jen ze strany a ryzím okem, ale je jen málo  mužů nebo 
žen, kteří mají tuto schopnost. Naprostá většina zírá do černoty a ta se jenom rozšiřuje a deformuje a chce 
se zmocnit těch několika fotonů, které se - jako okřídlení ptáci -  vznášejí a zkoumají. Jenom ryzí oko vidí 
uvnitř propasti světlo a pozná ho jako naději, která pochází z lásky. 

 
*  * * * 

 
Po dlouhém pochodu přišli unavení muži do skladiště dlouho opuštěného, ale suchého, chladného a mi-

hotajícího se v mdlém světle svíček. Zbytek Moshadových mužů byl uvnitř, většina spala, ale byli tam dva, 
kteří střežili prostory a zvolali jejich tajný signál, důkaz, že všechno je v pořádku. 

Velbloudi byli venku, Terran jednoho z nich dobře znal, instinktivně k němu přešel mumlaje uklidňující 
slova jako místo srazu starých přátel. Javad stál s odstupem vzadu a sledoval ho. 

“Kdyby ho cokoliv napadlo, víš, co máš dělat,” řekl Moshad, který prošel za Javadem jako duch. 
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Javad ho ignoroval. Moshad byl bojovníkem, který spadl hluboce do zvířete, a když našel tento hlas, 
přestával naslouchat čemukoliv jinému. Měl zúžený cit pro to, co Terran představuje. Terran byl jednoduše 
majetkem k ochraňování, podobně jako zámožný sběratel, který si pořídí slavný obraz a pak ho uzamkne 
do trezoru v útrobách banky. 

Byly téměř dvě hodiny v noci a muži byli vyčerpaní. Javad přešel k Terranovi, který se stále mazlil s vel-
bloudem, a posadil se, aby si jeho nohy odpočinuly. “Je tam chleba a polévka, jestli jsi hladový.” 

“Nejsem hladový.” 
“Jsi unavený?” 
“Ne.” 
Následovalo dlouhé nepříjemné ticho, Javad se položil na zem a zavřel oči. Pach velblouda byla jeho 

poslední vzpomínka, než upadl do vyčerpaného bezesného spánku. 
Sanjur dorazil poslední kapku polévky a šel si ven ulevit, než začne odpočívat. Krátce poklábosil s jed-

ním ze strážců, který stál u dveří. Jak našel místo, kde ulevit svému plnému močovému měchýři, Javadovo 
hluboké oddechování zaujalo jeho pozornost. 

Uvažoval nad temnou postavou, která stála vedle velblouda. Usuzujíc podle její velikosti nebylo pochyb, 
že je to Terran, který budil Sanjurovu rostoucí zvědavost. Tolik úsilí, tolik riskování souviselo se zabezpeče-
ním tohoto chlapce. Byli chyceni v přetahovací válce s Velkým národem. Tato myšlenka Sanjura vzrušova-
la. Také to rozněcovalo jeho zvědavost ohledně Terranovy identity a toho, proč síly vyhoštěného kmene a 
světového nejelitnějšího vzdělávacího systému chtějí tak naléhavě toho chlapce? Už dříve zaslechl výraz 
Mahdi, ale nikdy mu nevěnoval velkou pozornost. Vždy o něm uvažoval jako o ekvivalentu nějakého mesiá-
še, který mávne kouzelnou hůlkou a učiní svět lepším místem. Pak nastal Sunrot a představa mesiáše se 
zdála absurdní nadějí udržovanou jenom slabomyslnými fanatiky, ke kterým rozhodně nepatřil. 

Sanjur mžoural do tmy a pak přistoupil k Terranově stínové přítomnosti. “Nejsi unavený?” zeptal se. 
“Co říkala?” 
“Parto? Ach, řekla mi, že tě miluje... že budeš navždy její syn.” 
Terran se neviditelně usmál v temnotě. “Odkud pocházíš?” 
“Jsem z malého města nazývaného Saraghs... v Turkmenistánu.” 
“Jsi najatý voják?” 
“Ne... ne, jsem obchodník, ale v poslední době spíše... řemeslník.” 
“A co je tohle za řemeslo?” zeptal se zdvořile Terran. 
“Řemeslo jak zůstat naživu, řekl bych.” Jeho odpověď doprovázelo tiché zasmání. 
Sanjur se posadil. “Je to v pořádku, když si sednu?” 
“Jsem vězeň; není to na mně...” 
“Můžu ti přinést jídlo, kdybys chtěl jíst tady venku...” 
“Nejsem hladový.” 
“Co tě činí tak cenným?” zeptal se Sanjur nemotorně. “Nechci vyzvídat, ale tahle celá věc o tom, že jsi 

Mahdi, jak jsi získal tento titul?” 
Následovala dlouhá pauza, kdy Terran přemýšlel, jak odpovědět na takovou otázku. 
“Tento muž, který spí, by uměl odpovědět na tvoji otázku lépe než já.” 
“Možná, ale jak jsi řekl, on spí...” 
Terran si sedl se zkříženýma nohama na zem blízko Javada. Předklonil se, položil lokty na kolena a stu-

doval Sanjura v matném světle. “Odpovím ti na tvou otázku, ale nejdříve mi řekni, jak ses dostal do spojení 
s Moshadem?” 

Sanjur povyprávěl zkrácenou a trochu příznivější verzi záležitostí z předešlé noci a Terran se rozklepal 
při povídání o osudu Sanjurových krajanů. Na Sanjurovi bylo něco, co se mu líbilo. Byl nápaditý, inteligent-
ní, přežívající a zajisté také energický vypravěč. 

“Mrzí mě osud tvých přátel,” řekl Terran po dlouhé pauze. “Do jisté míry jsem zodpovědný já.” 
“Na tvé straně není žádná vina. Byli to zloději a vrazi, oni - my - všichni víme, kam toto vede.” Sanjur 

svraštil obočí a pak se podíval na Terrana. “Proč jsi opustil svůj domov kvůli Mashhadu?” 
“Chtěl jsem najít učitele, kteří mi pomohou shromáždit znalosti, jež potřebuji, abych sestrojil svoje vyná-

lezy.” 
“Proč se ty, chlapec, zajímáš o takové věci?” 
“Protože jsem viděl, jak pomoci... každému. Jakmile to vidíš, máš zodpovědnost udělat všechno, co je v 

tvých silách, abys to manifestoval. Nastane další Sunrot, přijde rychle a další budou trpět.” 
“Ty víš, jak ovládat slunce? To je to, co mi tady povídáš?” 
Terran mohl slyšet úsměv na Sanjurově obličeji, ale neviděl ho. 
“Ne. Vím, jak komponovat počasí, a počasí je následkem slunce... teoreticky.” 
“Jak víš o takových věcech? Naučil tě je on?” Sanjur kývl ve směru Javada, který nyní chrápal. 
“Prostě to vím... viděl jsem to.” 
“A co to má co do činění s bytím Mahdi?” 
“Když mi byly dva roky, moji rodiče byli zabiti-” 
“Jak?” 
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“Bylo mi řečeno, že to byla nehoda, ale kolují zvěsti, že byli zabiti proto, abych mohl být vychováván Pir-
dahem - to je náš Svatý muž. Narodil jsem se v noci první bouře Sunrotu, téměř dvanáct let, čtyři měsíce 
ode dneška...” 

“Pamatuji si to dobře,” zašeptal Sanjur. 
“Proroctví pravilo, že Mahdi se narodí prvního dne konce časů. Můj dědeček byl Rus-” 
“Ach, to vysvětluje ty oči.” 
“Ano... ale součástí proroctví také bylo, že Mahdi bude čistokrevný, takže existují tací v mém kmeni, kte-

ří pochybují o mém oprávnění, stejně jako já.” 
“Co Velký národ? Proč tě chtějí do Dillí?” 
“Zabodoval jsem dobře v jejich testech.” 
“Vždyť ty neumíš ani persky ani anglicky... jak jsi mohl složit tak dobře jejich testy?” 
“Testy byly jako hádanky a měl jsem Nouriho, který překládal.” 
“A oni viděli výsledky testu a pozvali tě do Dillí? Jak? Neexistují silnice. Ani nic nelítá. Jak tě chtěli dostat 

do Dillí?” 
“Svolávali tým, aby mě a Nouriho eskortovali.” 
“To tě opravdu museli hodně chtít.” 
Sanjur se ohlédl po strážci, který stál asi dvacet metrů za nimi, opřený o zeď vedle dveří. “Co kdybych tě 

odtud dostal... měl bys o to zájem?” 
“Proč bys tak riskoval?” 
“Odměna by mohla být vysoká, kdybych tě dostal bezpečně do Dillí.” 
“Jak bys to udělal?” zašeptal Terran. 
“Nemám v hlavě všechny detaily, ale mezi tvým a mým mozkem, myslím, že bychom to mohli zvlád-

nout.” Opět se otočil a ztišil svůj hlas ještě více. “Vidíš toho strážce?” 
Terran přikývl, “ano?” 
“Dohlíží na nás jenom on. Druhý strážce je v dalších dveřích, na druhé straně budovy. Je tma. Všichni 

ostatní spí. Jenom potřebuji odstranit tohoto strážce. Znám tady v okolí cesty, můžu nám najít skryté místo, 
kde přečkáme noc, a ráno najdeme bezpečnější místo. Mashhad je velké město, neexistuje způsob, jak by 
nás mohli najít. Znáš místo, kde bydlí tvůj učitel?” 

“Ne.” 
“Znáš jeho příjmení?” 
“Ano.” 
“Oni ne. A nebude jim dovoleno se vrátit do Konzervatoře. Umístí nové strážce kolem Konzervatoře. 

Zjistíme, kde bydlí tvůj učitel-” 
“Nouri.” 
“-Kde bydlí Nouri a můžeme s ním zůstat, dokud nevymyslíme celou cestu do Dillí... to by mohlo fungo-

vat. Co na to říkáš? Nikdy nebudeme mít lepší příležitost než právě teď.” 
“Jak chceš odstranit strážce?” 
Sanjur zvedl velký kámen a potěžkával ho v ruce. “Sleduj... a buď připraven utíkat.” 
Terran začal cítit nával adrenalinu, jak se Sanjur postavil na nohy. Mohl vycítit posun světa jako masivní 

pár rtů čarujících z uvěznění útěk na svobodu. 
Terran se díval, oči široce otevřené, jak jde Sanjur ke strážci a říká něco, co se Terran snažil ze všech 

sil zaslechnout, ale bylo to nesrozumitelné. Sanjur stále hovořil se strážcem, pak se na moment rozzářilo 
světlo, na chvíli byly vidět obličeje obou mužů a potom se ztratily. Cigarety, oni kouří cigarety. Pak Sanjur 
zmizel uvnitř v budově. Asi po minutě uviděl, jak se strážce hroutí a několik sekund poté viděl Sanjura, jak k 
němu běží. Terran se postavil jako běžec při štafetovém závodě čekající na kolík. 

“Následuj mě,” řekl Sanjur hlasitým šepotem, protože nechtěl vzbudit Javada, ale právě když Terran vy-
bíhal, ucítil, jak ho Javad chytil rukou za kotník. 

“Kam jdeš?” dožadoval se Javad; hlasem ještě omámeným ze spánku. 
Terran bojoval, snažil se setřást sevření, ale dosáhl jenom toho, že spadl na zem, kde ho Javad pře-

mohl. “Co to děláš? Zbláznil ses? Přestaň s tím, hned!” 
Terran tiše bojoval celou svou silou, ale Javad byl příliš silný, seděl přes jeho hrudník a držel jeho paže 

dole za zápěstí. Jeden z velbloudů začal frkat. 
“Nech toho!” řekl Javad a snažil se přesvědčit Terrana, aby přestal bojovat. “Kam si myslíš, že bys mohl 

jít?” 
Terran držel jazyk za zuby a pozoroval temný stín zvedající se nad Javadem. Pak uslyšel tupé bouchnu-

tí. Javad se stal bezvládným a spadl na něj celou svou vahou. Terran cítil jak z něho Sanjur Javada odsu-
nuje. 

“Vstávej! Musíme jít, hned!” Bylo to v perštině, ale stejně Terran věděl, co Sanjur říká a začal běžet, co 
nejrychleji mohl, aby s ním udržel krok. Sanjur ho držel za ruku a vláčel ho za sebou. Několikrát zakopl a 
Sanjur ho doslova vytáhl nahoru, jako kdyby byl panenka. 

Utíkali deset minut, aniž se ohlédli. Pak se vrhli do postranní uličky, kde Sanjur znenadání zastavil a 
namáhavě oddechoval. “Jsi v pořádku?” 

“Ano.” Terran přikývl a snažil se najít dost vzduchu pro své plíce. 
“Víš, kde jsme?” 
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Sanjur zvedl na chvíli ruku nahoru a Terran věděl, že poslouchá celou svou silou koncentrace. 
“Nemám ponětí... a tím pádem oni také ne.” 
Sanjur se podíval dolů na Terrana. “Můžeš klusat?” zeptal se Sanjur. 
“Ano, myslím, že ano.” 
“Dobře, poběžíme pohodlným tempem. Připraven?” 
Terran na moment zvedl ruku, jako kdyby kladl otázku ve škole. “Mezi Moshadovými muži, byl tam jeden 

velmi vysoký?” 
“Ano, ano, Josid.” 
“Je zde...” zalamentoval Terran. “Pak musíme běžet dál... on je stopař.” 
“Za prvé,” zašeptal Sanjur. “Vybral jsem trasu, která je nevystopovatelná. Za druhé, máme obrovský ná-

skok a celou dobu jsme běželi, a za třetí, je jedním člověkem ve městě o dvě stě tisících-” 
“Nechápeš to. Josid je stopař, a nejenom stopař, nejlepší stopař v celém našem lidu. Možná nejlepší” 
“Tohle není poušť... není tady písek...” Sanjur dupl botou do země. “Je to chodník - je tvrdý. Není tu co 

stopovat.” 
“Josid nesleduje otisky nohou...” 
Terran se rozhlížel; v jeho tváři byl vepsaný nový druh strachu. “Musíme pokračovat v běhu,” řekl, jak 

utíkal dál uličkou. 
Sanjur persky zaklel a pak ho následoval. 
Ulice Mashhadu byly prázdné a tmavé. Zaplavilo je ticho. Bylo asi 2:40 v noci. Běželi pohodlným tem-

pem dalších dvacet minut. Sanjur vybíral trasu intuitivně, věnujíce všechno úsilí, aby mezi nimi a Moshado-
vým táborem udělal co největší vzdálenost. Znenadání se zastavil, položil ruce na kolena a snažil se chytit 
dech. 

“Myslím, že teď můžeme jít, zaměřme se na najití místa, kde si můžeme odpočinout.” 
“Kde?” zeptal se Terran a rozhlížel se okolo. Nacházeli se ve vilové čtvrti, obstojně udržované. 
“Nevím, prostě měj oči pořád otevřené.” 
“O několik minut později ukázal Terran na čajovnu. “Nebylo by lepší zkusit nějaký obchod? Nikdo by tam 

neměl být.” 
“Čajovna... dobrá volba. Měli by tam mít vodu.” 
Sanjur šel k boku čajovny a podíval se dovnitř oknem, ale nic neviděl. Obešel ji dozadu a našel sklepní 

dveře, které byly napůl pod zemí. Měly dvě tabulky skla a Sanjur vytáhl pistoli a chystal se jednu rozbít. 
“Kde jsi ji vzal?” zašeptal Terran prudce. 
“Půjčil jsem si ji od strážce. Vypadal, že je mu to v tu chvíli jedno.” 
Sanjur uhodil do skla pažbou pistole - krátký, ale rozhodný úder. Rozbíjející se sklo, které dopadalo na 

betonové schody, se zdálo oproti hlubokému tichu městské ulice příšerně hlasité. Čekali minutu, než se 
znova pohnuli. Sanjur celou dobu dřepěl na schodech s prstem na rtech a pak se pomalu postavil. 

Zvuk kroků běžících poblíž prolomil ticho a on se okamžitě znovu přikrčil dolů. Byl to jenom jeden pár 
nohou, ale pocházely od velkého muže, a Terran věděl, že to musí být Josid. Byl to jediný muž, který je 
mohl dostihnout tak rychle. Terranovo srdce bušilo v hrudi, jak se pomalu podíval přes okraj schodišťové 
šachty, ve které se ukrývali. Slyšel křupání kamínků, jak Josid prošel méně než deset metrů od jejich pozi-
ce, ale nic neviděl. Až náhle, ve třpytu nejjemnějšího měsíčního světla, dopadl stín na vedlejší budovu od-
halujíce Josidovu nenapodobitelnou postavu. 

Terran se rychle sehnul pod římsu šachty a Sanjurovu čekajícímu nervóznímu obličeji tiše artikuloval 
slova. “Je přesně támhle.” Terran ukázal. 

Sanjur sevřel pistoli, jeho prsty pulsovaly adrenalinem. 
Znenadání velmi daleko zazněl výstřel, ozvěnou odrážející svůj strach jako šepot ducha. 

Kapitola 20 - V pasti 

Po vzdáleném výstřelu Sanjur ke svému vlastnímu znechucení trochu pohnul svou pravou nohou   a 
skřípavý zvuk vyskočil ven ze šachty - pompézní napětí unaveného těla stísněného v malém prostoru. Skří-
pavý zvuk byl vržen směrem ven, jako kdyby se nacházeli v amfiteátru, což také v mnoha ohledech byli. 
Jednou z jedinečných charakteristik betonových schodišťových šachet je jejich úžasná akustická vlastnost, 
kterou Sanjur plně nedoceňoval, dokud nebylo příliš pozdě. 

Terran pomalu zvedl hlavu přes římsu šachty, aby se podíval, jestli je Josid viditelný. Terran slyšel v dál-
ce výkřik, ale nebyl si jistý, jestli je skutečný nebo pouze v jeho představě. Jeho oči se pohybovaly na jinak 
perfektně nehybné hlavě - jako periskop; studoval ulici a okolní budovy. Pak uslyšel nejnepatrnější ze zvu-
ků. Někdo kráčel - pomalu. Jeden krok, a pak další, jako někdo, kdo jde po laně zavěšeném nad strmým 
kaňonem. 

Problémem bylo, že ten zvuk - jemný jako hedvábí na hedvábí - se zcela jistě blížil. Byli v pasti. Jestli 
má Josid pistoli, použije ji bez zaváhání, a přestože je legendárním střelcem ve svém kmeni, Sanjur a Ter-
ran propleteni uvnitř těsné šachty byli v podstatě jediným cílem. Jak se zvuky kroků blížily, Sanjur chňapnul 
Terrana za ruku a přesunul se ke dveřím. Sanjur strčil svoji paži do otevřené tabule skla a odemkl dveře tak 
nejtišeji jak uměl, avšak stejně byl zvuk patrný. Pak popadl Terranovu ruku a oba vešli dovnitř. 
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Byli nalezeni a věděli to. Všichni to věděli, včetně Josida, který se okamžitě přihrnul k šachtě a všiml si 
rozbitého skla. Jeho kořist byla v pasti, ale on byl pořád jen jeden muž a nevěděl jakou zbraň, pokud něja-
kou, má proti sobě. Věděl jenom jednu věc: zajmout Terrana živého. Sanjur neměl mít tolik štěstí. 

Josid se ponořil dolů do schodišťové šachty a snažil se co nejvíc vyvarovat způsobení jakéhokoliv zvu-
ku. S vytaseným nožem prošel otevřenými dveřmi. Uvnitř sklepa bylo ještě temněji. Jako první ucítil vůni 
jasmínu a levandule, ale přetrvával tam také pach potu, který ani pronikavé aroma sypaného čaje nemohlo 
překrýt. 

“Můžeš odložit nůž, Joside. Vyjdu ven. Jsem sám,” řekl Terran tiše. 
“Ukaž se,” nařídil Josid. 
Terran se vyvlekl opatrně přes sudy s čajem, které byly narovnané na sebe jeden na víku druhého, a 

ukázal se Josidovi, ruce u boků, dlaně otevřené směrem k Josidovi. 
“Kde je Sanjur?” 
“Rozdělili jsme se, když mi nestačil. Nevím, kde je.” 
“Jeho nohy jsou dlouhé-” 
“Ano, ale jeho plíce jsou malé. Je to kupec... jezdí na velbloudech. Je starý.” 
Josid rychle prošacoval Terrana, jestli nemá zbraň. Když žádnou nenašel, a uspokojen Terranovým vy-

světlením, obrátil se k odchodu. 
“Pojď se mnou a zůstaň vpravo těsně u mého boku.” 
“Můžeme se alespoň podívat, jestli tady mají vodu? Mám velkou žízeň. Ty ne?” 
Josid se zastavil. “Voda by byla dobrá.” 
“Myslím, že jsem támhle nějakou viděl... vypadá to jako obrovský džbán.” Terran ukázal na dřevěný re-

gál, který byl zahalený v černotě. “Vypadá, že je těžký.” 
Josid přešel k regálu, odložil nůž a začal vytahovat džbán z poličky. Sanjur s překvapující rychlostí udě-

lal jeden svižný krok a pažbou pistole udeřil Josida přes týl. Josid se okamžitě ohnul, ale nešel k zemi. 
“Musíš ho udeřit ještě jednou!” vykřikl Terran napůl šepotem. 
Sanjur se nemohl dopočítat, jak může muž zůstat při vědomí po takové ráně, ale slyšel Terranův příkaz 

a s přesností robota uhodil Josida podruhé. Tentokrát upadl na kolena, ale byl stále zázračně při vědomí, 
zakrýval si hlavu rukama a sténal bolestí. 

“Nemůžu ho praštit ještě jednou,” zvolal Sanjur. “Nemůžu ho zabít... nejsem vrah.” 
“Alespoň mu seber nůž,” řekl Terran, vědomě udržoval svůj hlas tichý. 
Sanjur popadl nůž a žduchnul nohou Josida do dřevěných regálů. A při tomto rozhodujícím kopu spadl 

velký džbán na jeho hrudník a sklepem se rozhostilo vítané ticho. 
Terran vyšel do schodišťové šachty a vykoukl hlavou ven. Všude byl klid. Zavřel dveře a zamkl. 
“Potřebujeme najít provaz,” řekl Sanjur nervózně. “Pochybuji, že bude mimo dlouho.” 
“Potřebujeme najít světlo,” řekl Terran. “Musí tu být někde zápalky... pojďme se rozhlédnout.” 
Sanjur zastrčil Josidův nůž do zadní kapsy. “Můžeme prostě utéct-” 
“Vystopoval by nás,” prohodil Terran. “Naším nejlepším tahem je ho přivázat a pak rozhodneme o ná-

sledujícím tahu... a možná si na chvíli odpočineme.” 
“Máš pravdu,” řekl Sanjur. “Prohledám tuto stranu, ty si vezmi tamtu.” 
Pátrání po provaze nebo zápalkách bylo znervózňující. Šest a půl stopy vysoký bojovník s nimi sdílel 

malý sklep a v asfaltové tmě bylo nemožné rozpoznat, jestli se probral nebo kde by mohl být, kdyby procitl. 
Po chvilce hledání vydal Sanjur dlouhý povzdech. “Našel jsi něco?” 
“Nic...” odpověděl Terran. “Myslím, že bys měl dohlížet na Josida. Já budu hledat.” 
“Tahle myšlenka mě taky napadla,” připustil Sanjur. 
O minutku později oznámil Terran, že našel svíčku. 
“Prohledej to okolo,” nabídl Sanjur, “poblíž by mohly být zápalky.” 
Moment na to se ozvalo hlasité zaklapnutí a Terran ucukl a zaklel. 
“Co se stalo?” 
“Něco mě skříplo... hodně! Au!” 
“Zvuk jako by ses setkal s pastičkou na myši.” 
“Co je past na myši?” 
“Můžeš se toho zbavit?” zeptal se Sanjur. 
“Jo, jenom to pořádně dostalo moji ruku. Jak to může držet v pasti myši? Vypadá to, že je to zabíjí.” 
“Domnívám se, že to zní méně násilně, když se to nazývá past na myši,” odpověděl Sanjur. 
Terran přešel na druhou stranu sklepa a nesl s sebou nalezenou svíčku. “Zkusím tuhle stranu, možná by 

mělo smysl prohledat jeho kapsy a zjistit, jestli nemá zápalky.” 
“Cigarety!”  vykřikl náhle Sanjur persky. 
“Cože?” 
“Dal jsem strážci cigaretu, aby se uvolnil a důvěřoval mi,” řekl Sanjur, zatímco prohrabával kapsy u 

kalhot, “dal mi krabičku zápalek a řekl mi, abych si nechal sirky, které tam zůstaly. Měl jsem zápalky po 
celou dobu u sebe... musím stárnout.” 

Za pár sekund škrtl Sanjur zápalkou a sklep se jim stal ihned známým. Terran přinesl s sebou svíčku a 
oba ji zapálili. 
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Terran ukázal na sud na vrchní poličce. “Provaz. Použij nůž k přeřezání provazu, můžeme mu alespoň 
svázat ruce a přivázat provaz k tomuto podpěrnému sloupu. To by ho mělo zadržet.” 

Sanjur uřízl provaz z víka sudu a pak podal svoje zbraně Terranovi. “Kryj mě... jenom pro případ, že by 
se vzbudil, až ho budu svazovat.” 

“Zkontroluj pro jistotu, jestli je živý,” řekl Terran. 
“Slyším ho dýchat, je živý.” 
“Dobře.” 
Sanjur mu nejdříve svázal ruce za zády a potom obmotal provaz okolo podpůrného sloupu a bezpečně 

ho upevnil, zatímco Josid ležel na boku. “Pokud je tak vyčerpaný jako já, pravděpodobně jenom spí.” 
Terran se teď cítil uvolněněji, když Josida svázali. Dovolil svým očím trochu se toulat a uviděl další pro-

vaz, který byl potažený vinylem. Použil Josidův nůž, aby uřízl délku asi deseti stop a pak ho podal Sanjuro-
vi. “Pojistka.” 

“Myslíš si, že je tak silný? Tamten provaz je utažený a hodně silný.” 
“Jeho nohy?” 
“Ty tomu chlapíkovi opravdu nevěříš, že?” 
Sanjur popadl Josidovy nohy a začal provaz omotávat kolem nich. 
“Dej mi jeho boty,” řekl Terran. “Taky ponožky.” 
“Líbí se mi, jak uvažuješ,” poznamenal Sanjur a podával pískově zbarvené boty a převážně bílé ponožky 

Terranovi, který je promptně schoval za sud v hlubokém zákoutí sklepa. Zatímco to dělal, znenadání uslyšel 
rvačku a Sanjura křičícího o pomoc. Vrátil se a viděl Sanjura sevřeného mezi Josidovýma mocnýma noha-
ma, které ho drtily jako ve svěráku. 

“Dělej něco!” ječel Sanjur. 
Terran držel pistoli v jedné ruce a nůž v druhé. 
Terran namířil pistolí na Josidovu hlavu. “Pusť ho nebo tě zastřelím!” 
Josid se podíval na Terrana a pokračoval s drcením Sanjurova hrudníku. Sanjur byl jako gazela svíraná 

lvem a dusil se. Jeho hlava se proměňovala v nafialovělou modrou-červenou a Terran věděl, že nemá víc 
než třicet sekund, než Sanjur zemře zadušením. 

“Říkám, pusť ho!” 
“Nezastřelíš mě,” řekl Josid se šíleným zlostným pohledem. “Tohoto muže se nevyplatí ušetřit - alespoň 

mě nech ho zabít a potom mě můžeš zastřelit, jestli musíš.” 
“Terrane, prosím...” Sanjur se snažil promluvit. 
Terran přešel k Josidovým nohám, vzal nůž a rozřízl chodidlo Josidovy levé nohy. Josid sebou škubl bo-

lestí, ale odmítl přestat. Terran neviděl jinou možnost, než vzít čepel nože a vsunout ji mezi Josidovy kotní-
ky, pak otočil ostřím nože celou svou silou, dokud neřízl do Josidových kotníků a najednou Josid neměl 
jinou možnost, než uvolnit svůj zdrcující stisk. Sanjur s trochou síly, která mu zbyla, osvobodil levé rameno 
a udeřil loktem do Josidova rozkroku. 

Josid se zkroutil do polohy plodu a začal úpět. Jeho ruce zůstaly svázané za zády a provaz byl stále 
uvázaný k podpůrnému kůlu, avšak při snaze o rozmačkání Sanjura se napnul. 

Sanjur se odbelhal dostatečně daleko, aby se dostal z Josidova dosahu, a pak zkolaboval na podlahu. 
Josid krvácel z chodidla, kotníků a hlavy. Terran se střídavě díval na ty dva muže a uvažoval, jaký asi další 
tah by ho přivedl o krok blíže k Dillí. 

Znenadání vtrhla do jeho vědomí myšlenka nebo pocit, nebo nějaký druh vize. Přešel k Josidovi a namí-
řil pistolí na jeho hlavu. 

“Výstřel, který jsme předtím slyšeli. Co to bylo?” 
Josid otevřel oči při zvuku Terranova hlasu, ale zůstal potichu. 
“Kde je Moshad?” 
“Jak to mám vědět?” 
Terran se na Josida podíval od hlavy k palcům u nohou. “Krvácíš. Jestli tě neobvážu, můžeš vykrvácet a 

zemřít. Když mi řekneš, co víš... nebo co se domníváš, obvážu tvá zranění a dám ti vodu na pití.” 
“Řekni mi, Terrane, jak by Mahdi, jestli je to ono, čím jsi, zkoušel utéct od svého lidu, zraňoval je do krve 

- navíc pomáhal jejich nepřátelům? Způsobuje to tvoje nečistota? Ty nejsi víc Mahdi než já.” Josid se odml-
čel a vyplivl směs krve a slin. “Nech si své obvazy, moje tělo je silné. Tvoje pomoc není vítaná. Jsi nepřítel 
a nic víc, a každému, kdo mi bude naslouchat... to je tím, co mu řeknu. Viděl jsem to na vlastní oči. Nejsi 
Mahdi. Jsi nepřítel mého lidu, a protože jsi nepřítel, nic ti neřeknu. Jestli tady umřu, nech mě umřít v tichu.” 

Josid zavřel oči a signalizoval tak svůj záměr nespolupracovat. Terran byl v jeho očích nepřítel, a jakmile 
tě baluchianský bojovník odsoudí jako nepřítele, obvykle to pro tebe znamená rozsudek smrti.  

Terran zvedl džbán vody, který spadl na podlahu, dlouze se napil a pak si dřepl k Sanjurovi a nalil trochu 
vody na jeho tvář. 

“Modlím se, aby to byla voda...” zašeptal Sanjur. 
“Je.” 
“Jsem živý?” zeptal se Sanjur slabě. 
“Ano.” 
“A náš přítel?” 
“Není naším přítelem.” 
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“Sarkasmus.” 
Terran se trochu usmál. “Můžeš pít?” 
“Pokusím se.” Sanjur se s obtížemi přetočil a pak se posadil. Terran pomáhal, jak nejvíce dovedl, 

zejména vzhledem k jeho vlastnímu stavu vyčerpání. 
Sanjur vypil několik velkých loků vody a potom dal znamení mávnutím rukama. “Můžeš mi nalít trochu 

na ruce?” 
Terran nalil vodu na Sanjurovy ruce a on si ji šplíchl na obličej. “Cítím se lépe, díky.” 
Sanjur se podíval Josidovým směrem. “A díky také za tamto.” 
Terran přikývl. 
“Co teď?” zeptal se Sanjur. 
“Můžeš chodit?” zeptal se Terran. 
Sanjur přikývl. “Myslím, že ano.” 
“Tak pojďme ven.” 
Šli ven a posadili se na schody šachty udržujíce své hlasy na úrovni slabého šepotu, aby si byli jisti, že 

je Josid neslyší. 
“Nebude žádným způsobem spolupracovat. Musíme obvázat jeho zranění nebo může umřít.” 
“Ten? Pochybuji.” řekl Sanjur. “Myslím, že bychom ho měli prostě nechat tady. Musíme pokračovat-” 
“On je stopař... dokud bude žit, bude nás stopovat. Jedině Moshad ho může odvolat.” 
“Tak co říkáš - zabijeme ho?” 
“Ne, musíme ho zadržet.” 
“Jak?” 
“Ať už vlastní tuto čajovnu kdokoliv, přijde zítra do práce a my si musíme být jistí, že ho najdou a uvězní 

za neoprávněné vniknutí a destrukci soukromého majetku. Josid neumí ani slovo persky. Bude zadržen. 
Jedinkrát se na něj podívají a budou vědět, že není typický občan-” 

Náhle uslyšeli dvě hlasitá otřásající zabušení, jako když někdo kope proti zdi, potom ve sklepě nastala 
velká mela a světlo zhaslo. Terran a Sanjur instinktivně couvli a pak se obrátili jeden na druhého. Terran 
podal Sanjurovi pistoli, ale ponechal si nůž. 

“Vykopl podpěrný sloup,” zašeptal s úžasem Terran. 
Sanjur slyšel Terranovo zašeptání a začal vrtět hlavou. “Podívej, nemá žádnou zbraň, nemá boty, má 

šest stop dlouhý sloup přivázaný k rukám, krvácí, co může dělat? Nechme ho tady.” 
Ihned poté prosvištěl podpůrný sloup jako osmistopé beranidlo přes zadní dveře a minul Sanjurovu hla-

vu o pouhý palec. 

Kapitola 21 - Čtyři palce 

V nejkratší pauze ve věčných říších změn mohou být filmová pásma životů zdeformována, když jsou za-
chycena v čočce žáru a světla. Můžou se začít překrucovat a někdy může být celý život spálen a promrhán. 
Parto se obávala, že Terranův život takový je. Byl pokroucen těmi, kteří ho viděli pouze jako Mahdi a 
všechno ostatní bylo podružnou částí, která má být vymazána ze scénáře. 

 
*  * * * 

 
Parto a Nouri byli Josidem svázáni provazem zády k sobě. Jejich nohy těsně utažené na kotnících. Ústa 

zacpaná roubíky. Josid dorazil krátce potom, co Moshad odešel s Terranem v závěsu; objevil se znenadání 
na terase poté, co vyšplhal nepovšimnut po zadní zdi. Nejdříve popadl zezadu Parto, držel nůž na jejím 
hrdle a používaje jenom posunky rukou, objasnil svůj záměr.  

Nejdříve si Nouri svázal své vlastní nohy, a pak Parto. Jakmile byly jejich nohy spoutány, Josid je ne-
chal, ať si k sobě sednou zády, hodil provaz okolo jejich hrudníků a mnohokrát je obtočil utahujíce provaz 
po každé otáčce, jako kdyby byl pavouk ovinující svou kořist do hedvábí. Když skončil, převázal jejich nohy 
podle svých standardů a potom dal roubíky kolem jejich úst - dvakrát. Josid nepromluvil ani slovo, ale kdyby 
Nouri nebo Parto řekli jediné slovo, okamžitě by popadl nůž a zíral by na provinilou osobu chladnýma oči-
ma, které dobře vědí, jak paralyzovat hlasivky. 

Téměř dvě hodiny poté, co Josid odešel, uslyšeli Parto a Nouri vrzání schodů a okamžitě začali tlumeně 
volat. Ale místo přítele nebo příbuzného přicházel cizí člověk, kterého předtím viděli na spodku schodiště, 
který se jevil jako vůdce mužů, co unesli Terrana. 

Moshad byl mohutně stavěný, asi čtyřicet let starý a pohyboval se jako někdo, kdo je navyklý na své 
upřednostňování. Zastavil se a strhl roubík okolo Nouriho pusy, takže Nouri mohl mluvit. 

“Viděli jste něco od té doby, co jsme odešli?” dožadoval se Moshad. 
“Předpokládám, že jste to nařídil vy... kde je Terran? Proč jste tady?” 
“Ztiš svůj hlas,” zavelel Moshad. “Jsem unavený a nemám náladu ti něco vykládat.” Povytáhl roubík přes 

Nouriho pusu, posadil se a pak se zase postavil a sundal roubík dolů. Nouri sebou škubl. 
“Ty tady bydlíš také?” 
“Ne...” Nouri zavrtěl hlavou. 
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“Jaká je tvoje adresa?” 
Náhle to Nouri pochopil. “On vám uprchl, že?” 
“Řekni mi svou adresu!” Moshad poprvé zvedl pistoli. 
“Terran nikdy nebyl u mě doma a nezná moji adresu.” 
Moshad dal hlaveň pistole na několik palců od Nouriho tváře a pak ji pomalu přesunul za něj k profilu 

Parto, která se okamžitě začala vrtět a bojovat s provazy. Ve vzduchu tancovalo tlumené vyjeknutí. 
Nouri promluvil persky. “Parto, on jenom blafuje. Nechce nikoho vzbudit výstřelem z pistole. Terran ute-

kl-” 
O moment později se ozval výstřel tak hlasitý, že Nourimu vypadl na několik sekund sluch a slyšel jen 

hlasitý zvonivý zvuk. Byl v šoku. Parto byla v hysterickém záchvatu, ječela přes roubík. Někdo dole vykřikl z 
okna. Parto byla říznuta od škrábnutí kulkou - čtyři palce dlouhé zranění přes celé její čelo. 

Moshad přiblížil svoje ústa k Nourimu levému uchu. “Tohle děláme ženám, které se odmítají správně ob-
lékat. Další kulka, kterou vypálím, nebude pro pokání. Bude pro bolest. Okamžitě mi řekni svoji adresu!” 

Schody se znenadání začaly třást a daleko dole se otec Parto na něco ptal, ale Nouriho stále zrazoval 
sluch. Všechno, co mohl dělat v tlaku toho okamžiku, bylo říct adresu a zavřít oči. 

Slyšel skřípavý zvuk. Moshad přešel přes okraj domu a zmizel v temnotě. Když znovu otevřel oči, otec 
Parto a další muž stáli nad Parto a utírali krev z její tváře. 

“Přeřezejte provazy,” opakoval Nouri stále dokola. 
Muži neměli nože, byli oblečeni v prostých nočních košilích, takže jeden seběhl dolů po schodech pro 

nůž a něco, co by se dalo použít jako obvaz. Otec Parto ji utěšoval nejlépe, jak uměl, opakujíce jediná slo-
va, která vyvstanou na jazyk, když je někdo žádán, aby utišil neutišitelné. “To bude v pořádku...” 

Nouri spatřil krvavé skvrny po celé otcově noční košili, když natahoval krk, aby viděl. “Jak moc? Jak moc 
je zraněná?” 

“Je říznutá přes čelo... nevidím nic dalšího... byl to jenom jeden výstřel, že?” 
“Jak hluboko?” 
“To je v pořádku... to je v pořádku, budeš v pořádku.” Otec Parto držel svou vzlykající dceru a ignoroval 

Nouriho otázku. 

Kapitola 22 - Varovný výstřel 

Hamid přecházel po své kanceláři jako leopard v kleci. “Seš si jistý tím, že to byli ti samí muži?” zeptal 
se. 

“Z tvého popisu, nemám pochybnosti,” odvětil Nouri. 
“Zdáli se tak civilizovaní...” 
Nouri popisoval události proběhlé noci. Bylo téměř 11:00 hodin dopoledne a Nouri byl stále oblečený v 

těch samých, krví potřísněných šatech ze svého utrpení, kdy odváděl Parto k doktorovi, a kromě umytí 
rukou neměl možnost se upravit. Parto byla dovedena Nourim a svým otcem k doktorovi, aby vyšetřil, jestli 
budou nutné stehy, ale upadla do šoku a moc nereagovala. 

Doktor trval na tom, aby zůstala na pozorování, tak se rozhodli, že Nouri půjde do Konzervatoře a infor-
muje Hamida o nedávných strašných událostech. Otec Parto s ní zůstane na doktorově klinice. 

“A co policie?” zeptal se Hamid. 
Nouri odfrkl a sarkasticky se uchechtl. “Ta je z Baluchianů vyděšená k smrti. Nebude s nimi chtít mít nic 

co do činění. Nejsou to gangy vyvrhelů mávajících noži a hledajících trochu vzrušení, tohle jsou chladno-
krevní zabijáci...” 

“Je to jejich práce!” vykřikl Hamid. “Jsme učitelé, nemůžeme se bránit sami... Co budeme dělat?” 
“Já jenom vím, že nemůžu jít domů,” řekl Nouri rezignovaným hlasem. “Budou tam. Nejbezpečnější mís-

to je pravděpodobně právě tady...” 
Hamid překřížil paže přes hrudník a náhle přestal popocházet. “Takže ty se toho kluka vzdáš? Prostě jim 

ho chceš nechat?” 
“Co navrhuješ, Hamide? Nemám, čím bych se bránil. Tohle je nad naše schopnosti.” 
Hamid šel k počítači, posadil se a začal psát. “Mám povolení od ředitelky náborového oddělení Konzer-

vatoře, abych ji v naléhavém případě zavolal. Jestli tohle není naléhavý případ, nedokážu si představit, co 
by jím mohlo být.” 

Otevřela se automatická zpráva: “Osoba, kterou voláte, je v tuto chvíli nedostupná, prosím, zanechte 
vzkaz. Pokud je to naléhavé, klikněte na odkaz dole pro mimořádné události. Děkujeme vám.” 

Hamid klikl myší a čekal. 
Na obrazovce se objevil muž s nazrzle hnědými, nakrátko ostříhanými vlasy. “Pracovník ostrahy, 

Franklin, Znak ID 100728 - prosím, identifikujte se.” 
“Ano... ach, jmenuji se Hamid Mokri, jsem ředitelem Konzervatoře v Mashhadu v Íránu. Moje autorizační 

číslo je... 12009-33.” 
Muž ťukal do počítače a pak se podíval do kamery, poté, co prostudoval, co mu vyjelo na obrazovce. 

“Ano, pane Mokri, jak vám mohu pomoci?” 
“Bylo by možné mluvit s Eleanor Sinclairovou?” 
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Franklin mrkl na obrazovku počítače. “Chviličku strpení, prosím, pane Mokri.” Obrazovka okamžitě zčer-
nala se standardní zprávou “vyčkejte, prosím”. 

Nouri se zavrtěl na židli. “Máš tady něco k jídlu?” 
Hamid otevřel šuplík a hodil sáček slunečnicových semínek na stůl. “To je všechno, co mám. Lituji.” 
Nouri letmo pohlédl na sáček. “Je to lepší než nic. Díky.” 
O chvilku později se obrazovka znova objevila a Eleanor Sinclairová seděla před počítačem. “Dobrý 

den, Hamide. Jak se dnes dopoledne máte?” 
“Dobře, slečno Sinclairová, ale máme problém... a... a nejsem si jistý co dělat, tak jsem si myslel, že 

bych vám měl zavolat a...” 
“Hamide, prostě mi řekněte, co se stalo.” 
“Toho chlapce, Terrana Kahna, se zmocnil jeho kmen-” 
“Co myslíte tím... se zmocnil?” 
“Unesli ho násilně z domu jeho opatrovnice a svázali jeho učitele a opatrovnici. Vlastně tu opatrovnici 

postřelili -” 
“Je v pořádku?” 
“Je zrovna teď na klinice; myslíme si, že bude v pořádku... ale nevíme.” 
Eleanor se předklonila na židli a vypadala velmi znepokojená. “Kdy se to stalo?” 
“Včera v noci... vlastně brzy ráno...” Hamid luskl prsty, aby upoutal Nouriho pozornost. 
“Která část - únos nebo střelba?” trhl sebou Nouri. 
“Střelba... omlouvám se, slečno Sinclairová... mám Terranova učitele ve své kanceláři a snažím se zjistit 

co nejpřesnější detaily.” 
“To je v pořádku. Může se učitel připojit k rozhovoru?” 
Hamid pokynul Nourimu, aby přešel na jeho stranu stolu. “Toto je Nouri Abbasi, učitel přidělený Terra-

novi-” 
“Ano, už jsme se setkali. Ahoj, Nouri.” 
“Ahoj. Stalo se to okolo druhé hodiny v noci... nyní je kolem jedenácti dopoledne, takže asi před devíti 

hodinami.” 
“Máte ponětí, kde je Terran právě teď?” 
“Někde v Mashhadu,” řekl Nouri, “ale utekl-” 
“Od mužů, kteří ho unesli?” zeptala se Eleanor. 
“Ano.” 
“Jak to víte?” 
“Jeden z mužů, který se ho zmocnil, se vrátil k nám přibližně o dvě hodiny později a řekl bych, že ho 

hledal.” 
“Jakto?” 
“Chtěl moji adresu, myslel si, že by tam Terran mohl jít.” 
Eleanor se opřela zpátky do židle a zkřížila paže a nohy. “Hamide?” 
“Ano?” 
“Máme tým, který je právě teď svoláván do Mashhadu. Muži začali přijíždět včera a shromažďují se v 

areálu na předměstí Mashhadu, který jsme pronajali, abychom zorganizovali naši karavanu - je to asi deset 
kilometrů od vaší polohy. Jsou tam připravovány tři Humvee, cisterna s palivem a dvě ozbrojená vozidla 
vybavená těžkou palebnou silou, společně s týmem deseti nejlepších vojáků ochranky, které jsme dokázali 
sehnat. Ozbrojená vozidla jsou na cestě a měla by dorazit zítra večer. Přijíždějí z Kandaháru. Humvee tam 
už jsou a většina zabezpečení také.” 

Eleanor se odmlčela a mnula si čelo. ”Nový vývoj vrhá veškeré naše plány... všechno... do nového smě-
ru. Musíme najít Terrana a zajistit jeho bezpečnost. Kontaktuji našeho vedoucího mise... kapitána...” Elea-
nor se podívala na obrazovku počítače “...kapitána Carsona Brunela.” 

Eleanor si začala zapisovat poznámku a udělala dlouhou pauzu. Nouri si vysypal slunečnicová semínka 
do ruky a hodil si je do pusy. Hamid otevřel zásuvku, prohlížel si ztenčenou zásobu cigaret, ale rozhodl se 
počkat a pomalu šuplík zavřel. 

“Hned budu zpátky, džentlmeni.” Eleanor zmizela z monitoru a oba muži se dívali na kovovou knihovnu 
většinou zaplněnou tří-kroužkovými pořadači a na prázdné kožené křeslo se svetrem přehozeným přes něj. 

Hamid znovu otevřel zásuvku stolu a rozhodl se, že osud mu nabídl příležitost si zakouřit. Rychle vybral 
cigaretu a zapálil ji. “Nezkazí ti moje kouření chuť k jídlu, že?” 

“Vlastně mám tu vůni rád. Připomíná mi mého otce, když jsme chodívali do kavárny.” 
“Chceš také jednu?” 
“Možná později. Děkuji.” 
Návrat Eleanor přesunul jejich pozornost zpět k jejich čtrnáctipalcovému monitoru. “Děkuji za vaši trpěli-

vost, džentlmeni.” 
“Připravuji návštěvu kapitána Brunela u vás tak, aby mohl udělat podrobné šetření toho, co se přesně při 

únosu stalo... řekli - ti muži, kteří unesli Terrana - proč ho odvádějí zpět?” 
Hamid se podíval na Nouriho. 
“Myslí si, že Terran je Mahdi.” 
“Nejsem obeznámena s tímto výrazem,” řekla Eleanor ťukajíce do klávesnice. “Někdo z vás je?” 
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Vyhledávání Eleanořina počítače vrátilo definici dříve, než Hamid nebo Nouri stihli zareagovat. 
 
Mahdi podst. jm. Islám: Mesiáš, který se podle proroctví vynoří při konci světa a ustanoví vládu míru a 

spravedlnosti. 
 
Hamid si popotáhl z cigarety a pak vydechl svoji definici propletenou s kouřem. “Podle mě je Mahdi me-

siáš, který přijde, aby sjednotil světové obyvatelstvo pod jediným náboženstvím - jediným pravým nábožen-
stvím: Islámem.” 

“On to nechce,” řekl Nouri tiše. 
“Nechce co?” zeptala se Eleanor. 
“Řekl mi, že není Mahdi, a že udělá všechno, co bude v jeho silách, aby se vrátil a mohl pokračovat ve 

svém vzdělávání. Také řekl, že bychom neměli vysílat nikoho, aby ho zachránil, že by to způsobilo jenom 
smrt nevinných.” 

“A proto ho musíme najít dříve než oni,” řekla Eleanor, která se posadila rovně, jako kdyby už bylo poz-
dě a ona měla být na důležité schůzce a musela odejít. “Mrzí mě, když slyším, že Terranova opatrovnice se 
dostala doprostřed tohoto konfliktu. Doufám, že se jí velmi brzo povede lépe. 

Kdyby něco potřebovala... cokoliv, prosím, dejte mi vědět, abychom jí mohli pomoci. Máme nyní v Ma-
shhadu prostředky. Kapitán Brunel může být nápomocný. Uděláme všechno, co dovedeme, abychom Ter-
rana našli. Jenom spolupracujte s Bruneliho týmem; oni vám pomůžou. Dobrá?” 

“Dobrá...” 
“Ještě něco, džentlmeni?” 
Hamid si na chvíli odkašlal. “Tito baluchianští domorodci jsou stejně tak chytří jako krutí. My jsme tady 

zranitelní. Budou předpokládat, že se Terran pokusí vrátit do školy - pravděpodobně jsou právě teď tam 
venku a já mám přes 500 studentů v tomto komplexu. Policie ve městě je k ničemu, pár našich bohatých 
občanů má soukromou ochranku a my nemáme nic... pár rodičů hlídkuje v noci s holemi a kapesními noži-” 

“Chápu. Kapitán Brunel pošle hlídky před vaši školu. Džentlmeni, chci dát zprávu kapitánovi, takže se 
budu muset rozloučit. Děkuji za vaši pomoci. Buďte bdělí a průběžně mě informujte.” 

Uchopila myš. “Na shledanou, džentlmeni.” Okno s videem zmizelo a obrazovka monitoru náhle odráže-
la stíny okna s žaluziemi v Hamidově kanceláři. 

Nouri se vrátil ke své židli, posadil se a nabral další sousto slunečnicových semínek. “Máme nějaké 
střelné zbraně - s náboji - tady někde ve škole?” 

Jako na zavolanou, kulka střelená skrze Hamidovo okno roztříštila horní tabulku skla a rozprášila jej po 
celé kanceláři. Oba muži se vrhli na podlahu. To byl začátek války, na kterou byli zcela nepřipraveni. 

“Ne.” Hamidova odpověď v sobě skrývala děsivou ironii. 
“Co, ne?” zeptal se Nouri. 
“Ne, nemáme žádné zbraně... s náboji.” 
“Doufám, že ten kapitán se sem dostane rychle.” 
“Doufám, že budeme ještě živí, až dorazí.“ 
 

 

Kapitola 23 - Probuzení 

Když byl podpůrný trám prohozen skrze dveře sklepa, Sanjur a Terran uprchli pryč. Kdyby byli obdaro-
váni křídly, odletěli by tak daleko od tohoto místa, jak by to jen bylo možné, ale jejich nohy už byly unavené 
a jejich těla vyčerpaná. Utíkali plnou rychlostí asi jeden kilometr a pak Terran uviděl borový háj a navrhl, aby 
se v něm schovali. 

“Líbí se mi myšlenka, že zůstaneme venku,” řekl Sanjur lapajíce po dechu. “Nechci už být chycen v pas-
ti... uvnitř znova s tím šílencem. On... on není člověk. Raději budu riskovat venku. Kromě toho... Myslím, že 
bych mu byl schopen utéct.” 

Terran se pro sebe zasmál. “Ne, to nebyl.” 
“Má telefonní sloup, který vláčí za sebou; myslím, že bych ho předběhl.” 
“Nepočítej s tím. Jediné řešení s Josidem, když jsi jeho nepřítel, je ho zabít. Cokoliv jiného jenom odda-

luje nevyhnutelné - tvoji smrt.” 
“No, dobré zprávy jsou, že nemá ani pistoli ani nůž a my ano.” 
Jak šli do borového háje, vůně borovic se stala náhle vydatnou a Terran cítil, jak půda změkla od spa-

daného borovicového jehličí. 
Sanjur se posadil a opřel se o jeden ze stromů. “Kdybych chrápal příliš hlasitě, věz, že je mi to líto.” 
“Neměli bychom mít hlídky?” zeptal se Terran. 
“Měli, ale já ji mít nemůžu… byl bych mizerný strážce… zůstal bych vzhůru jenom minutu nebo dvě. Mu-

sím zavřít oči…“ 
Bylo to otázkou pouhé minuty, jak sám předpověděl, a Sanjur už oddechoval v rytmu hlubokého spánku. 



46 
 

Terran se snažil zůstat vzhůru. Věděl, že Josid je tam venku a bude po nich pátrat, jen co se dokáže 
osvobodit a obváže si zranění. Jedinou otázkou zůstávalo, zda se nejdříve vrátí a vyhledá pomoc svého 
týmu nebo je začne stopovat okamžitě. Nyní, když se Terran postavil na stranu jejich nepřítele - nebyl si 
jistý svou vlastní bezpečností. Jakmile se Baluch spikne s nepřítelem, také se transformuje v nepřítele. 
Jeho jedinou spásou bylo, že Pirdah ho viděl jako Mahdi a přesvědčil o tom také baluchianské starší. To 
byla jediná věc, která by ho možná udržela při životě v případě, že by je Josid našel. 

Netrvalo dlouho a Terran usnul také. Možná to byla opojná vůně borovic nebo naprosté vyčerpání jeho 
těla a mysli, ale ať už to způsobilo cokoliv, vzalo ho to s sebou ze světa banality do světa, ve kterém mu 
určitou míru klidu přineslo spříznění s orly kroužícími v divokém prostoru. 

 
*  * * * 

 
Bylo to světlo, které vzbudilo Sanjura, a zatímco by rád pospával déle, světlo aktivovalo jeho vzpomínku 

na jistého baluchianského bojovníka, který po nich pátrá, aby je zabil. I když borový háj byl hustý, v brzkém 
ranním světle budou viditelní pro trénované oko hledající záblesk bílé v jinak zeleném úkrytu. Další ele-
ment, který ho přiměl k plnému probuzení, byl hlad v žaludku a žízeň v hrdle. 

Když si Sanjur sedal, tak u toho zaklel, neboť ho velmi rozbolela žebra. Vzpomínka na to, jak blízko na-
vštívil dveře smrti v sevření Josidových nohou, které byly jako svěrák, ho přivedla k plnému vědomí. Všech-
ny události, které se přihodily za posledních dvanáct hodin, dorazily s rachotem do jeho vědomí jako vanda-
lové pátrající po tom, jak degradovat čistotu. 

Natáhl paži, aby šťouchl do Terrana. “Vstávej, musíme jít dál.” 
Po několika zasténáních si Terran protáhl tělo a přinutil se vzbudit. “Dobré ráno.” Jeho mžourající obličej 

skrýval své snažení v úsměvu. 
I slabší světlo brzkého rozbřesku způsobovalo zranitelnost jejich místa, kterou Terran okamžitě zavní-

mal. “Není to tady tak dobře schované, jak jsem si myslel. Myslím, že bychom měli zůstat dole... ty ob-
zvlášť.” 

Sanjur si lehl tak těsně k zemi, jak jen uměl. “Takto bych mohl zase usnout.” 
“Neusínej,” řekl Terran. “Musíme se dostat do školy. Když se tam vrátíme, můžu zmizet-” 
“A kam zmizím já?” Sanjur přemítal a vzhlížel přes větve. 
“To vymyslíme hned, jak se dostaneme do školy.” 
“A nemyslíš, že tvoji přátelé střeží školu a pouze čekají, až se objevíme? Neumím si představit, že nás 

prostě nechají vejít dovnitř.” 
“Co kdybychom zašli na policii?” 
Sanjur se zachechtal. “Máš na mysli, že tam jen tak vejdeme a oznámíme jim, že nás honí banda divo-

kých Baluchianů a že bychom rádi, aby nás kvůli bezpečí eskortovali do Konzervatoře?” 
“Proč ne?” 
“Za prvé, nejsem sice žádným způsobem vinen jakýmkoliv trestným činem, ale mám u policie záznam-” 

Sanjur zvedl ruku, aby utišil předpokládanou Terranovu otázku, “-za druhé, policie sama sebe nepovažuje 
za eskortovací službu, pokud nemáš něco cenného, co bys jim dal na oplátku za jejich asistenci.” 

“Co kdybych za nimi zašel a zkusil to.” 
“Umíš persky? Ach, a pak je tu ještě ta záležitost se mnou, tvým zachráncem nebo jsi na to zapomněl?” 
Terran zůstal zticha, protože věděl, že Sanjurovy otázky jsou rétorické. 
Sanjur zvedl levou ruku a s obdivem se na ni podíval. “Jednou věcí v Mashhadu je to, že má mnoho 

opuštěných budov a tyto budovy jsou domovem pro lidi, kteří nic nemají. Můžu použít tento prsten... asi... 
aby... abychom získali nějaké lidi, kteří nám pomůžou. Možná by mohli vytvořit rozruch dost dlouhý na to, 
abychom se dostali do školy.” 

“To zní jako dobrý nápad,” řekl Terran. “Ten prsten je cenný?” 
“Pro mě je...” 
“A pro ostatní?” 
“Je to čisté zlato... řekl bych, že ano.” 
Terran se otočil tváří k Sanjurovi ležícím na svém žaludku. “Potom máme náš plán.” 
“Můžeme zahrnout do našeho plánu jídlo a vodu?” zeptal se Sanjur s úsměvem. 
“Učiníme to částí naší dohody za prsten,” odpověděl Terran. “Pojďme.” 

Kapitola 24 - Nevítaný návrat 

Mashhad začínal znít více jako město, jak lidé vstávali a šli ven přivítat den. Jeho obyvatelé byli houžev-
naté, kurážné duše, oděné do štíhlých, svalnatých těl. Staří lidé byli vzácní, ale když se občas nějaký obje-
vil na ulici, sloužil jako upozornění mladším generacím na jejich budoucí stav - pokud budou mít štěstí. 

Terran a Sanjur kráčeli opatrně svou cestou ulicemi a dávali si pozor na prozrazující záblesk bílé košile 
doprovázené červeným pásem. Míjel je stařec s holí a tak k němu Sanjur přistoupil a vysvětlil mu, že on a 
jeho “syn” hledají Konzervatoř a potřebují ukázat směr. Stařec ukázal holí a promluvil persky chraplavým, 
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ale přátelským hlasem. Sanjur mu poděkoval a pak upravili svou cestu více severně a zkrátili si ji přes opuš-
těný bulvár s malými obchůdky se zabedněnými výlohami. 

“Říkal, že je to asi dva kilometry severně na ulici Daneshgah. Znám tu ulici, měli bychom ji protnout za 
pár dalších bloků.” 

“Když jsme se dostali tak blízko, možná bychom měli najít naše... pomocníky.” 
“Ano, souhlasím,” řekl Sanjur rozhlížejíce se kolem. “Možná zde.” 
Sanjur ukázal na rozlehlou budovu skladiště, před kterou si dvě malá děcka hrála s vyfouklým fotbalo-

vým míčem. Jak přicházeli k těm chlapcům, jeden z nich zmizel dovnitř a druhý zvedl míč, stál, pozoroval je 
a pak nesměle zamával rukou. Sanjur a Terran se zastavili asi deset stop před chlapcem a mírně se ukloni-
li. “Jsem Sanjur a toto je můj syn, Terran. Jsou tvoji rodiče poblíž nebo třeba jiní dospělí?” 

Muž ve středním věku přišel k otevřeným dveřím; chlapec ho přivlekl. Muž byl oblečen v šedých kalho-
tách, ale jinak byl bez košile, takže to vypadalo, jako by si právě myl obličej. Měl bílý ručník přehozený přes 
ramena. “Salaam,” řekl s lehkou úklonou. “Jsem Rostam, můžu vám pomoci něco najít?” 

“Vlastně,” řekl Sanjur, “jsme na cestě do Konzervatoře-” 
“Ach, ta je prostě dál po této ulici asi kilometr a půl.” Rostam se otočil, aby gestem naznačil za sebe. 
“Ano, známe cestu,” řekl Sanjur pokyvujíce hlavou. “Problémem je, že jsme přišli z malé vesničky a 

máme strach, že jsou tam ti, kteří se budou snažit zablokovat náš vstup do školy. Potřebujeme někoho - 
nejlépe malou skupinu - která by vytvořila u školy rozruch tak, abychom mohli proklouznout dovnitř. Vím, že 
je to podivná žádost... navíc od cizince, ale my neznáme v celém městě ani duši a můžete to nazývat osu-
dem nebo nahodilostí, ale prostě jsme tady. Sanjur natáhl paže dlaněmi k obloze a usmál se, jak nejvřeleji 
dovedl. 

Rostam si dal ruku k vousům, střídavě se zadumaně díval na Sanjura a Terrana a přitom si je přeměřo-
val. “Nevím...” 

“Můžu vám zaplatit za vaše potíže,” Sanjur sundal prsten a podával ho Rostamovi. “Je to ryzí zlato.” 
Rostam se díval do Sanjurových očí, aniž by se vůbec podíval na prsten, a pak shlédl dolů na Terrana a 

nepatrně se usmál. 
“Tady bydlí tři rodiny,” řekl. “Máme v Konzervatoři pět chlapců a dvě dívky a dva další na cestě. Proč by 

vašim lidem mělo záležet na tom, jestli chodí do školy? Což to není pocta?” 
“Je to velmi složitá situace...” 
Rostam ukázal na Sanjurův bok. “Krvácíte?” 
Sanjur se podíval dolů na svůj pravý bok a uviděl krvavou skvrnu. “Vím, že vypadáme neupraveně... a 

ano, je to krev... moje krev, ale já jsem v pořádku.” 
“Odkud přicházíte?” zeptal se Rostam a přimhouřil oči, jak se slunce přehouplo přes okolní budovy a 

znenadání učinilo svou přítomnost citelnou. 
“Je to velmi malá vesnička na severovýchodě. Asi šedesát mil odsud.” 
“A vy jste zrovna přijeli?” 
“Ano.” 
“Jste hladoví?” 
Sanjur se usmál, přikývl a podíval se na Terrana. “On trpí hlady... Doufal jsem, že prsten by mohl zapla-

tit za jídlo a vaši pomoc při tom, jak dostat Terrana dovnitř do školy.” 
Rostam podal prsten zpátky Sanjurovi a pak jim pokynul dovnitř. “Nemusíte nám platit. To je snubní prs-

ten. Nechte si ho. Zrovna si připravujeme něco k snídani. Pojďte, můžete se najíst s námi... máme toho 
dost.” 

“Jste opravdu velmi laskav.” Sanjur se uklonil. Vzal Terrana za ruku, oba vešli dovnitř a okamžitě ucítili 
vůni smažených vajec. Interiér byl otevřený s několika oddělenými prostory vzadu. Šli asi šedesát stop do 
zadní části, která se otvírala do jakéhosi dvora, kde dvě ženy připravovaly k snídani vajíčka a rýži. Rostam 
je představil. Obě ženy byly trochu vážné a v tmavém, ale příjemné ve svých gestech, i když neřekly ani 
slovo. 

Další muž, stejně vysoký a vyzáblý jako Sanjur, vyšel z jednoho odděleného prostoru a protahoval si za 
sebou ruce. Vypadal asi na třicet, hlavu dokonale holou se sytě černým plnovousem. Zdál se lhostejný k 
cizincům, jako kdyby to bylo běžnou praxí zvát cizí lidi na snídani. 

Rostam mrkl na muže. “Jsou to cestovatelé ze severu. Toto je...” 
Sanjur ukázal na sebe. “Sanjur a toto je můj syn Terran,” řekl Sanjur svou nejlepší perštinou. 
“Salaam. Já jsem Ahmad.” 
“Salaam, Ahmade.” Sanjur se podíval na své různé hostitele. “Děkuji za vaši pohostinnost. Velmi ji oce-

ňujeme.” 
“Hledáte práci?” zeptal se Ahmad. 
“Totiž, snažím se přihlásit syna do Konzervatoře-” 
“Je dost starý?” 
“Ach, ano, je jenom malý na svůj věk.” 
“Jak jsi starý, Terrane?” 
“Promiňte, on nemluví persky.” 
“Anglicky?” 
Sanjur zavrtěl hlavou. “Ne, moc ne.” 
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“Odkud jste?” 
“Z malé vesničky asi šedesát kilometrů severovýchodně.” 
“A jak tam mluvíte?” 
“Baluchianským nářečím...” 
“Šíitským nebo Sunnitským?” 
Terran pochopil smysl otázky a povšiml si, že Sanjurovi to rychle přerůstá přes hlavu. “Řekni jim, že po 

Sunrotu se už málokdo zajímá o minulost - odlišnosti se rozpustily ve společném utrpení, které všichni cítí-
me po úmrtí tolika lidí. Baluchiané jsou nyní jeden lid; vidíme novou budoucnost společně.” 

Sanjur udělal, jak mu bylo řečeno, a když dokončil překlad, Ahmad přikývl. “To je stejné po celém Íránu. 
Tvůj syn… se zdá starší, než jak vypadá…“ 

“Zaslechl už toho hodně,” poznamenal Sanjur nesměle. 
Rostam si odkašlal a naznačoval tak svůj zájem o připojení se k rozhovoru. “Náš adoptivní syn se zmí-

nil, že asi před týdnem přišel do Konzervatoře baluchianský chlapec. Popsal ho podobně, jako vypadá tvůj 
chlapec, ale on nikdy nepřišel do školy... vypadalo to, že dostal soukromého učitele, který uměl jeho rodný 
jazyk. Znáte toho chlapce?” 

Sanjur zavrtěl hlavou. “Ne, ale my jsme velké etnikum...” 
“Můj syn,” pokračoval Rostam, “říkal, že kolují zvěsti, že ten chlapec byl přinesen do školy napůl mrtvý. 

Prý přešel sám přes poušť asi osmdesát kilometrů bez jídla a vody. Byl přezkoušen a pozván do ALIGN 
centra - jako první z našeho města. Jmenoval se...” 

“...Terran Kahn,” zašeptala jedna z žen, která předtím začala rozhovor poslouchat. 
Sanjur si okamžitě přál, aby byl býval obezřetnější a použil vymyšlená jména. Dokonce ani on se svým 

rychlým jazykem a bystrou myslí nedokázal popřít tento obrat v událostech. 
“Takže jsi to ty, Terrane Kahne?” zeptal se Rostam a díval se na Terrana. 
“Jak to, že znají mé příjmení?” zeptal se Terran. 
Sanjur zvládl jen pokrčit rameny a potom se otočil k Rostamovi. “Ano, je to on. Moc mě mrzí, že jsem 

lhal vám, dobrým lidem. Podvody nejsou něco, co činím snadno ... poníženě prosím o vaše odpuštění.” 
Znenadání uslyšeli odněkud ze stínů ohromné místnosti dětské zanaříkání a pak hlasité zaječení. Potom 

vystoupil ze stínů ohromný muž kulhající v krví postříkaném oblečení a přinášel dítě. Malý, pouze čtyřletý 
kluk, byl držen masivní rukou, jež svírala dítě za košili a mávala s ním ve vzduchu jako s mobilem. Klučina 
plakal, jak byl zavěšený bezmocně ve vzduchu. 

Josid se rozhlížel a pak vyřkl s děsivou čistotou  jediné slovo: “Terrane!” 
Sanjur si sáhl za záda a vytáhl pistoli. “Pusť to dítě.” 
Rostam a Ahmad zůstali oněmělí, avšak ženy najednou začaly vzdychat v tlumených nářcích,  choulily 

se a nevěděly, co dělat. 
“Ušetřím to dítě, když odtud odejdu s Terranem. Pusť tu pistoli nebo toto dítě zemře.” 
“Co říká?” zakřičel Rostam.  
Sanjur udržoval oči na Josidovi a pozvolna odhodil pistoli na podlahu. “Říká, že propustí vaše dítě, když 

jemu a Terranovi dovolíme odejít.” 
Terran vykročil dopředu směrem k Josidovi, ale Sanjur vystrčil ruku, chytil ho za límec a táhnul ho zpět. 

“Jak víme, že pustíš to dítě a odejdeš v míru?” 
“Máte pouze mé slovo... Terrane, zvedni tu pistoli a pojď ke mně. Hned!” 
“Jsi zbabělec, zneužít malé děcko-” 
Josidův nucený smích naplnil místnost a kluk - visící v zoufalství - se náhle uklidnil, jak natáhl hlavu, aby 

prozkoumal obra, který ho držel. 
“Půjdu s ním,” zašeptal Terran. “Tito lidé by neměli trpět žádným postihem za mé činy. Nech mě jít. Bu-

du v pořádku.” 
“Ne, nebudeš,” zašeptal Sanjur. 
Rostam popadl Sanjura za paži. “Řekni mi, co se děje-” 
“Teď ne.” řekl Sanjur. “To je můj problém-” 
“To je moje dítě!” 
“Nikdo nebude zabit,” řekl Terran a pak se neočekávaným trhnutím vysmekl ze Sanjurova sevření. 
“Tu pistoli!” zakřičel Josid. 
Terran se sehnul, zvedl pistoli a důstojně kráčel k Josidovi. Jak šel, vysypal z pistole náboje. Pět kulek 

spadlo na betonovou podlahu v křehké kovové melodii. 
“Seber je!” 
Terran kráčel dál ignorujíce Josidův příkaz a pak naštvaně pistoli zahodil. 
Josidova paže začínala být unavená od držení dítěte, a tak si ho přesunul do levé ruky. 
Jak Terran postupoval k Josidovi, Josid couval ke dveřím, ze kterých přišel. Celá skupina ho následova-

la jako železné piliny tažené mocnou, ale neviditelnou vzdálenou silou. 
Josid kynul svou volnou rukou, aby Terran pospíchal, ale Terran udržoval své tempo pozorně a roz-

vážně. 
“Nezraní tě,” řekl Terran malému dítěti, které fňukalo, ale všichni v místnosti věděli, že ve skutečnosti 

mluví k Josidovi. 
“Pusť ho,” řekl Terran. “Jsem zde.” 
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“Až se dostaneme ven,” odporoval Josid tónem hlasu, který nepřipouštěl diskusi. 
“Nehýbejte se!” zavelel Josid a díval se s opovržením Sanjurovým směrem. “Až se dostanu ven, pustím 

to dítě. Všichni zůstanou uvnitř.” 
Sanjur byl vzdálen čtyřicet stop a jeho linie pohledu byla poněkud blokována dřevěným trámem, který 

křižoval dráhu mezi ním a Josidem, ale všiml si rozmazaného mihnutí nějakého oblečení kdesi hluboko ve 
stínech za Josidem. Je to někdo další z baluchianského klanu? Zamžoural a pak znenadání uviděl muže, 
který postupoval dopředu s velkým dřevěným trámem a pak s ním vší silou švihl proti Josidovým ramenům. 
Hlasitá rána zatřásla místností a Josid klesl na kolena s hlasitým heknutím. Děcko spadlo na podlahu a v 
jediném okamžiku bylo všechno chaosem. 

Josid upadl na kolena, lapal po dechu, tvář měl v šoku. 
Sanjur běžel na scénu s vytaseným nožem. Muž s dřevěným trámem máchl znova a tentokrát to bylo 

dostatečné ke sražení Josida na zem. “Máte provaz?” zeptal se Sanjur a obrátil se na Rostama a Ahmada. 
“Provaz?” 

Ahmad běžel do zadní místnosti a vrátil se s kusem provazu asi dvacet stop dlouhým. Jedna z žen tiskla 
vyděšené dítě v náručí a odešla na dvůr, aby ho utěšila. Terran se posadil a díval se, jak se muži nahrnuli 
do akce, aby spoutali Josida, doufajíce, že ho ovládnou dříve, než znovu získá vědomí. 

“Co... kdo je to?” zeptal se muž s dřevěným trámem. Obrátil se na Terrana. “A kdo jsi ty? O co tu jde?” 
Uprostřed chaosu visely odpovědi ve vzduchu nezodpovězené. 
Mezi Sanjurem a Ahmadem byl Josid zneškodněn. Rostam se postavil, věříce, že obr byl přemožen a je 

pod jejich kontrolou, šel k pistoli a zvedl ji. “Posbírej ty náboje a přines je sem.“ Ukázal na kulky rozptýlené 
po podlaze asi deset stop daleko. 

Malý, ale statně stavěný muž, opřel svoji improvizovanou zbraň o zeď, dřepl si a začal sbírat kulky jednu 
po druhé. 

Rostam ukázal prázdnou pistolí tam, kde ležel Josid, jenž byl pevně svázaný provazem od ramenou až 
dolů ke kotníkům. “Kdo je ten muž?” 

Sanjur si stoupl, otřel si čelo a trochu zavrávoral, chytajíce rovnováhu. “Jmenuje se Josid. Je jedním z 
těch, kteří se snaží unést Terrana a vrátit ho k jeho lidem. Je také, a nechci mít neúctu k jeho rodině, sa-
motnou definicí teroru v lidském těle. Nenávidím ho.” Sanjur kopl Josida do boku, ale ne tak tvrdě, aby ho 
probral. 

“Co je to za lidi?” zeptal se malý muž s náboji v rukou. 
“Arashi, toto je Sanjur a jeho syn, Terran.” 
Arash se svědomitě poklonil. “A co tady dělají?” 
Josid krátce zasténal a pohnul levou nohou - ovinutou tlustou bandáží. Měl na sobě jenom jednu botu. 
“Podej mi ty náboje...” řekl Rostam. 
Arash se natáhl a vyklopil je do Rostamovy nastavené ruky. 
“Jsou to cestovatelé z baluchianské vesnice,” řekl Rostam, “to je ten chlapec, o kterém nám Danush vy-

právěl před několika dny.” 
Arash vypadal překvapeně. “Ten, který přešel poušť a byl pozván do ALIGN centra? Tento malý hoch?” 
Rostam dokončil nabíjení pistole, zajistil pojistku a ukryl zbraň vzadu do svých kalhot. “Prozatím si ji po-

nechám. Byl jsem v armádě... Vím, jak s ní zacházet.” 
Sanjur máchl rukou signalizujíce úlevu. Terran se podíval nahoru a hledal Sanjurovy oči. Když je našel, 

mrkl na Josida a zašeptal. “Tak jsme našli to naše rozptýlení.” 

Kapitola 25 - Nový plán 

Eleanor se ze všech sil pokoušela vyhnout pomoci svého bratra - protekce byla rozhodně na jejím krát-
kém seznamu věcí, které ji rozčilovaly - ale bezpochyby potřebovala jeho vliv. Počítač “zvonil”... trochu příliš 
dlouho. Kde je? Jestli si vypnul počítač, tak to si vybral nevhodnou noc. 

Na její druhý pokus se obrazovka najednou rozsvítila a na obrazovce zamžoural unavený obličej. Elea-
nor toho člověka téměř nemohla poznat, až na plédovou zelenou róbu. Rozhodně to byl její bratr Josh Sinc-
lair. 

“Už se to stává tak trochu zvykem, že, Sis,” řekl Josh. 
“Nevolala bych tak pozdě, pokud by to nebylo nutné. Díky za přijetí.” 
“Počkej sekundu,” Josh vstal a vrátil se o minutu později a nesl sklenici vody. “Takže, co je to za nut-

nost?” 
“To dítě v Íránu, pamatuješ?” 
“Ano…” 
“Byl unesen nějakými ničemnými elementy jeho kmene. Postřelili jeho opatrovnici a svázali jeho učitele. 

Téměř je zabili.” 
“Proč?” 
“Věří, že ten hoch je spasitel.” 
“Spasitel?” 
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“Pravděpodobně si myslí, že ho vzdělání zkazí, že ztratí zájem o svou předpokládanou misi, o které si 
mimochodem ten hoch myslí, že je lež.” 

“Co potřebuješ, Sis?” 
“Joshi, chci toho chlapce…” 
“Nemůžeme ho vzít. Je to jeho kmen. Jestli chtějí, aby zůstal, je to jejich rozhodnutí, on je nezletilý. Když 

utekl, byla to jiná věc, nevěděli jsme, jestli utekl nebo byl odvržen. Teď je to jasné.” 
“Jedinou věcí, která je jasná, je, že ten chlapec se chce učit. Poté, co byl unesen, znovu utekl a právě 

teď je v Mashhadu a náš ředitel Konzervatoře neví kde… ovšem ani jeho pronásledovatelé.” 
“Takže chlapec se ztratil?” 
“Ano.” 
Josh se opřel do svého křesla. “Nemůžeš jim říkat pronásledovatelé, Sis. Je to jeho lid; sakra… jeden z 

nich může být jeho otec. Nevíme.” 
“Co víme, že se chce učit. Ukazuje to velmi jasně. Riskoval všechno, aby k nám přišel. Jeho intelekt se 

nemusí objevit na planetě po dalších tisíc let a ty chceš dovolit, aby byl potlačen staršími jeho kmene, kteří 
ho chtějí obléknout za spasitele… jako… jako by byl nějaká zasraná panenka? My ho potřebujeme.” 

“Dobře… takže co přesně navrhuješ?” 
“Potřebuji další zdroje…” 
“Konkrétně…” 
“Letadlo. Potřebuji tým, který by se tam dostal, vyzvedl ho a přivezl ho přímo do Denveru. A potřebuji, 

aby tento tým byl sestaven a připraven odjet během dvaceti čtyř hodin.” 
“Říkal jsem konkrétnosti, ne sny… podívej, ty víš, že nemůžu pro tuto misi sehnat letadlo. 
Máme tři provozuschopná letadla, která možná mají dolet takový, že by to zvládly do Mashhadu. Tři le-

tadla pro celý GN. Jak bych mohl jít ke Stantonovi a nadhodit, že bychom měli riskovat jedno z našich nej-
důležitějších jmění, abychom zachránili nějakého dvanáctiletého chlapce z nějakého zaostalého kmene v 
pouštích Íránu, který patří k těm ze staré školy? Jak bych to mohl udělat?” 

“Joshi, už jsem ti to řekla. Můžeme čekat dalších tisíc let, než uvidíme takový intelekt, jako je jeho. Jedi-
né, co potřebujeme udělat, je vzít toho kluka sem, dát mu naše nejlepší učitele a pak uvidíme, co s tím 
poznáním udělá.” 

“Je to tak jednoduché?” 
“Studovala jsem videozáznam - když Terran dělal CIP testy - nikdy předtím jsem neviděla něco podob-

ného jeho intelektu. Ty vynálezy, ty objevy, ta hodnota, kterou by mohl přinést Heliosu… možná to bude 
trvat rok nebo dva, ale potom on bude naším největším jměním. Stojí to za to riskovat letadlo. Jsem si tím 
jistá.” 

“Ale stále je to jen jedna osoba,” pozoroval  Josh, “a ještě k tomu dvanáctiletá. To bude pro Stantona 
těžké sousto.” 

“Nikdy jsem si nebyla ničím tak jistá jako teď. Potřebujeme ho. Jakékoliv riziko, které podstoupíme, za to 
stojí. Prosím, Joshi, udělej všechno, co je ve tvé moci, abys Stantona přesvědčil. Můžeš ten projekt převzít, 
jestli to pomůže. Nevadí mi to. Prostě chci Terrana dostat sem. Dobře?” Její naříkavý tón dával jasně naje-
vo její vážnost. 

Josh dlouze vydechl a položil si ruce na kolena. “Zavolám Stantonovi a uvidím, co zmůžu…” 
“Kdy?” 
“Hned ráno.” 
“Teď…” 
“Ne, teď ne, je jedna ráno pryč.” 
“Bude vědět, že je to důležité, když mu zavoláš teď.” 
Josh se rozhlédl po své místnosti a na jeho tváři se objevilo rozčilení. “Podívej, netlač na to. Když mu 

zavolám teď, bude si možná myslet, že jsem se zbláznil. To není národní bezpečnost. To není nějaký saud-
ský princ, který by nutně potřeboval operaci bypassu a potřeboval k tomu letadlo…” 

“Ne, toto je mnohem důležitější,” přerušila ho Eleanor a její hlas byl napjatý a mocný. “Toto je budouc-
nost naší planety - celého našeho druhu, zhuštěná do malého chlapce, který prostě zabodoval nejvýše v 
našich CIP testech a to rozdílem řádu! On může být zdrojem nových technologií, které pomůžou lidstvu 
vyplazit se ven z nejhlubší jámy, do které se od středověku dostalo… zavolej mu teď, prosím?” 

Josh zíral na obrazovku. Jeho sestra byla nejodhodlanější osobou, kterou kdy potkal. Najednou si uvě-
domil, že začíná být pozdní noc. “Dám si trochu kávy a zavolám mu.” 

“Díky, Joshi. Zavolej mi potom… dobře?” 
“Mám na výběr?” 
Eleanor si políbila prsty a pak se jimi dotkla obrazovky. “Díky.” 
“Prosím… a až budu hotov, zavolám ti.” 
Videoobrazovka najednou potemněla a Eleanor se zhluboka nadechla. 
Teď už musí jen čekat. 
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Kapitola 26 - Válečná místnost 

Peter Lucas byl znepokojený. Byl námořním nadporučíkem ve výslužbě, který přežil Sunrot jen díky to-
mu, že byl studentem Námořní Akademie. Peter byl oblíbeným studentem svého profesora inženýringu a 
tak se mu přihodilo, že měl přístup do podzemního systému bunkrů v Námořní Akademii díky skutečnosti, 
že ho navrhnul. 

Když udeřila první bouře, většinu lidí zastihla v naprostém překvapení. Ředitel oddělení Vědy a Techno-
logie v Americké Radě Národní Bezpečnosti agitoval za mediální zatemnění, nepovšimnutí masami. Do-
konce i státní webové stránky distribující data o kosmickém počasí přes své živé vysílací kanály byly uza-
vřeny z důvodů národní bezpečnosti. Mainstreamová média se přizpůsobila příkazům národní bezpečnosti 
a ignorovala toto téma, zatímco astronomické a vědecké blogy tuto záležitost živě prezentovaly. 

Ti, kteří umí věštit z “čajových lístků”, nepochybovali o tom, že se bude dít něco velice výjimečného. 
Mluvilo o tom pár odvážných vědců, ale ti byli médii ignorováni a jejich poselství  brzy vybledlo - jako obráz-
ky strašidel - pro všechny, kromě malé frakce zainteresovaných občanů. Dokonce celé univerzity byly médii 
umlčeny a informační zatemnění se netýkalo jen Ameriky, bylo globální. Ti, kteří měli to štěstí, že měli jak 
informace, tak rychlý přístup k podzemnímu krytu, byli těmi šťastnými. Všichni ostatní, pokud přežili, byli 
“chodícími zázraky,” jak se jim v prvních letech Sunrotu říkalo. 

První bouře udeřila mnohem mocněji, než kdokoliv čekal. Neutuchající větry přesahující 200 mil za ho-
dinu překvapily i ty, kteří předpovídali kruté bouře; rychlost, s jakou bouře sílily, byla dříve nevídaná. Když 
spadly elektrické rozvodné sítě, temnota pohltila celý svět. Nikdo nebyl ušetřen.  

Peter byl jedním ze šťastlivců, který se dokázal vzchopit, rychle najít podzemní úkryt a přečkat tam bou-
ře, které trvaly téměř dva týdny. A aby byla zničena všechna naděje, bouře byla jen úvodem k ještě horší 
destrukci ve formě zemětřesení a záplav. 

Bylo po třetí hodině ranní, když byl Peter zavolán Trevorem Stantonem do jeho kanceláře. Zpráva byla 
záhadná: “Nová mise. Příkazy ve vedení Heliosu. Přijeď ASAP. Žádná další komunikace.” Peter byl jedním 
z vůdců, kteří byli známí jako Pokročilí Strážci Velkého Národa. Bylo mu čtyřicet šest a byl docela pohledný. 
Nebyl to ale typický námořní důstojník s hranatým obličejem a krátkým vojenským sestřihem. Byl mnohem 
více intelektuálem, nejvýše postavený inženýr v Námořní Akademii, který preferoval dlouhé vlasy. Zříd-
kakdy cvičil - alespoň fyzicky. Preferoval cvičení v knihách. Byl známý jako zdatný řešitel problémů. Stanton 
si povšiml Peterova vůdcovství, když se Peter účastnil v sérii nebezpečných a úspěšných záchranných misí 
důležitých hodnostářů a politiků během prvního roku Sunrotu. 

Když Peter vstoupil do Stantonovy kanceláře ve velitelství Heliosu, setkal se s asistentem, který ho vy-
provodil dlouhou chodbou k výtahu. Sjeli tři podlaží dolů do válečné místnosti, ve které už seděli dva muži 
popíjející kávu a hovořící mezi sebou. 

Jeden z mužů se postavil, pozval ho dál a poděkoval asistentovi za doprovod. “Máme tu kávu, jestli po-
třebuješ,” řekl a potřásl mu rukou. “Já jsem Josh Sinclair a toto je Bill Jennings. Vedeme novou misi pro 
záchranu nějakých lidí, kteří jsou pro GN důležití a v současnosti jsou uvízlí v Mashhadu v Íránu.” Josh 
nechal ta slova viset ve vzduchu a pak se  posadil a ukázal křeslo Peterovi povzbuzujíce ho, aby udělal to 
samé. 

“Mashhad? Jak… jak se tam dostaneme?” Zeptal se Peter a neskrýval při tom svůj zmatek. 
“Jak se ukazuje, máme Boeing 777-X, který je na cestě sem právě teď, když hovoříme.” 
“Odkud?” 
“Z Berlína…” 
“Takže letí z Berlína sem a pak zpátky do Mashhadu? Proč ne rovnou do Mashhadu?” 
Bill Jennings se pohnul a trochu se ve svém křesle napřímil. “Protože to je mnohem komplikovanější mi-

se, než jen dělat taxi.” 
Bill byl diplomat. Pobýval v Bagdádu jako velvyslanec na Americkém velvyslanectví. Dobře znal Írán - 

lépe než kdokoliv v Heliosu - a když byla mise neochotně schválena, Stanton potřeboval jeho účast. 
“Jsi účasten proto, abys dělal terénního koordinátora,” vysvětlil Josh. “Ta komplikace, jak tomu Bill říkal, 

vlastně není příliš komplikovaná, protože naším nákladem je dvanáctiletý chlapec a jeho učitel. Pravým 
problémem je ale to, že ten chlapec se pokusil utéct ze svého domova, aby mohl studovat, a v tomto oka-
mžiku máme trochu problém ho najít.” 

Peter vypadal zmateně, jak uvažoval o této nové dimenzi. “Pane, nerozumím tomu.” Peter se rozhlédl 
kolem s nervózním úsměvem, jako by byl obětí nějakého věcného vtipu. Joshe Sinclaira znal jen podle 
jména. O Billu Jenningsovi nikdy neslyšel. Josh byl známý jako jeden z nejchytřejších lidí v Heliosu, ale jeho 
vysvětlení bylo nesouvislé a nemožné. Snad spánková deprivace? 

Josh nalil trochu kávy do špinavě bílého, kostního, čínského čajového šálku a posunul ho Peterovi, který 
z vděčnosti lehce kývnul, ale zůstal potichu. 

“Chápu, že to zní bláznivě,” řekl Josh, “ale skutečnost je taková, že to není obyčejný chlapec. V našich 
CIP testech zabodoval mimo tabulku a my ho tady chceme, v našem ALIGN centru, co nejdříve.” 

“Ale co jste myslel tím, když jste říkal, že máte problém ho najít?” 
“Ten chlapec se jmenuje Terran Kahn,” řekl Josh a otočil se k obrazovce počítače, na níž byl satelitní 

obraz severovýchodního Íránu. S laserovým ukazovátkem v ruce ukázal na obrazovku. “Věříme, že opustil 
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svoji vesnici, která je někde v této oblasti a šel sám - považ - přes tuto pouštní oblast do Mashhadu.  Nako-
nec našel cestu do naší Konzervatoře. Teď se jedná o to, že jeho kmen poslal tým, který ho má unést z 
Konzervatoře a vrátit ho - proti jeho vůli - do jeho domovské vesnice.” 

“Ten tým únosců násilím odvedl toho chlapce od jeho opatrovnice a jeho učitele, postřelili jeho opatrov-
nici a utekli s chlapcem na neznámé místo. Odkud on, podle našich informací, utekl. Teď je někde v Mash-
hadu a je hledán svými únosci.” 

“A policie?” zeptal se Peter tiše a loknul si prvního doušku kávy. 
“V Mashhadu je policie lhostejná k takovým věcem,” reagoval Bill. “Pro ně je to domácí spor mezi Těmi 

ze staré školy a byli by radši, kdyby ten Baluch zůstal v poušti. Nezajímá je to.” 
“Ani když na ně zatlačí GN?” zeptal se Peter. 
“Nemáme čas tam promazávat kola… a v tom příběhu je ještě jedna věc, kterou jsme nezmínili… jeho 

lid hluboce věří, že ten chlapec je jejich spasitelem. Opravdu nechceme, aby se tento příběh dostal ven. To 
by věci zkomplikovalo, a proto je v našem nejlepším zájmu udržet historku jednoduchou: chlapec opustil Ty 
ze staré školy a odešel do Konzervatoře, Ti ze staré školy ho unesli, on utekl a GN mu pomáhá znovu zís-
kat svobodu k učení. Tak jednoduše.” 

“Spasitel?” zeptal se Peter. 
“To je pravděpodobně důvodem, proč ho pronásledují. Jsem si jist, že dítě s takovým intelektem vyniká 

a oni pravděpodobně předpokládají, že jeho chytrost je dar od Boha. Neznám detaily a nemyslím, že by 
byly důležité pro náš úspěch.” 

Josh si loknul kávy a podíval se Billovým směrem. “Co je důležité, že tě děláme velitelem tohoto úkolu. 
Chceme, abys shromáždil své zdroje a byl připraven odejet…” Josh se podíval na své náramkové hodinky, 
“během pěti hodin.” 

“Jaké zdroje budu potřebovat?” 
“Letadlo má posádku. Teď pracujeme na možných přistávacích drahách se správným druhem paliva. 

Máme jisté možnosti v Teheránu, ale to by vás ponechalo s pěti sty mílemi jízdy.” 
“Promiňte, pane,” zeptal se Josh, “může to letadlo doletět celou vzdálenost odsud do Íránu… což je ně-

jakých šest tisíc mil?” 
“Nějak tak… do Teheránu. Je to těsné, ale s lehkým nákladem to naše letadlo zvládne dobře.” 
“Dobře,” řekl Peter, “takže až přistaneme, jak najdeme toho chlapce?” 
“Máme v Mashhadu tým na zemi. Je to tak trochu různorodý tým shromážděný z naší základny v Kan-

daháru a někteří členové tohoto týmu jsou žoldáci, ale poskytnou pozemní podporu a proviant. Mají všech-
no, co budete potřebovat, až se dostanete do Mashhadu. Máme tam plukovníka… nebo kapitána - náš 
člověk, myslím, že z Louisiany. Něco jako kovboj, podle jeho profilu, ale byl tím nejlepším, co jsme mohli 
najít v okruhu pěti set mil od Mashhadu.” 

“Takže on také hledá Terrana Kahna?” 
“Myslím, že přesnější je říci, že vymezuje strategické lokality, kam by se chlapec mohl jít schovat, jako 

například Konzervatoř.” 
“Máme v Mashhadu otevřený komunikační kanál s tímto plukovníkem nebo kapitánem?” 
Josh přikývl. “Máme. Podle mého odhadu byste měli být na zemi za čtrnáct hodin. Je možné, že dokon-

ce i když se jim podaří Terrana dostat někam do bezpečného úkrytu, stále bude obtížné zajistit jeho trans-
port k letadlu. Tým jeho únosců jsou pravděpodobně dobře vybraní bojovníci. Bille, co můžeš říct Peterovi o 
Baluchianech?” 

“Příliš mnoho ne, abych byl upřímný. Nevíme, kolik jich je. Je to starobylý lid s kořeny v Mezopotámii. 
Jsou sbírkou kmenů - některé jsou nomádské, některé usazené ve vesnicích a dokonce i malých městech. 
Jsou rozházeni po celém Íránu, Afghánistánu a Pákistánu. Mají tvrdý úděl, vyrůstají v tvrdém prostředí a 
mají takové sociální zákony, ze kterých by se ti zatočila hlava  - brutální lidé… určitě takoví jsou.  

Jestli vnímají toho chlapce jako svého spasitele, tak skutečnost, že od nich utekl… inu, on pravděpo-
dobně dobře ví, co by ho čekalo, kdyby se stal pokřtěným spasitelem…” 

“Co?” Zeptal se Peter. 
“Sjednotit všechny do Islámu. Tak to je. To je všechno.” Bill potřásl hlavou a zíral dolů na svůj prázdný 

šálek kávy. 
“Všechny?” 
“Jo, to je to, čím je pověřený každý pořádný spasitel… založit jediné, pravé náboženství a přimět každé-

ho na planetě, aby uznával stejného Boha, náboženství, morálku, udělat z toho jedinou kouli vosku. Takový 
je to závazek, to víš.” 

“To je po Sunrotu velmi těžká práce,” konstatoval Peter. 
Josh pokývl. “To jsi uhodl a pravděpodobně to je také jedním z důvodů, proč chce to dítě pryč.” 
Poprvé od doby, kdy Peter přišel, zaplnilo místnost ticho. Peter si loknul ze šálku kávy a těžce polknul. 

“Bylo by možné promluvit si s tím poručíkem nebo kapitánem?” 
“Teď?” 
Peter přikývl. 
“Můžeme to zkusit.” Josh vzal klávesnici a udeřil do nějakých kláves. Objevilo se okno pro heslo a on 

zadal své heslo pro přístup k projektu. “To je Kapitán Carson Brunel. Vypadá jako dobrý chlap. Byl šest let v 
Kandaháru. Myslím, že by měl vědět něco o Baluchianech… že, Bille?” 
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“Možná…” 
“Představím vás, ale mluvit s tím dobrým kapitánem budeš ty. Bill a já ustoupíme stranou. Dobře?” 
Peter přikývl. 
“Jsi připraven?” 
“Ano.” 
Josh stiskl jediné tlačítko a na obrazovce se otevřelo okno s jediným slovem: Volání. 
Josh posunul složku po stole k Peterovi. “Je to všechno tady. Přístupové kódy ke složce projektu, 

všechno, co máme. Já jsem tvůj jediný vertikální raport, takže jestli budeš něco potřebovat, přijď za mnou. 
Rozumíš?” 

“Ano, pane.” 
Náhle se zmaterializovalo velmi kostrbaté video rychlostí jeden snímek za sekundu. Audio bylo naplně-

né statikou, ale hlas byl rozpoznatelný, ačkoliv měl silný blízkovýchodní přízvuk. “Haló? Tady základna v 
Mashhadu, já jsem Farzad Ghorbani.” 

“Tady Josh Sinclair, volám z Heliosu. Je k dispozici kapitán Brunel?” 
“Pane, kapitán Brunel je na cestě do Konzervatoře.” 
“Je nějaký vývoj v hledání toho chlapce, Terrana Kahna?” 
“Ne, pane. Nemůžu podat žádné zprávy.” 
“V následující hodině budeme dělat úplnou aktualizaci projektové složky,” vysvětloval Josh. “Prohlédně-

te si ji, prosím, a ujistěte se, aby se o těch plánech dozvěděl i kapitán Brunel. Očekávám, že projektová 
složka se bude měnit asi tak od jedné do deseti hodin. Prosím, sledujte ji stále.” 

“Ano, pane.” 
“Jaká je tvoje role, Farzade?” zeptal se Peter. 
“Ředitel Technických operací - převážně komunikace.” 
Josh se naklonil kupředu a ukázal na Petera. “Toto je Peter Lucas, on je ředitelem Strategických projek-

tů v Pokročilé Stráži Heliosu. Navštíví tě asi za čtrnáct hodin. Peter bude vedoucím projektu na zemi.” 
“Říkal jste, že tady budete za čtrnáct hodin? Slyšel jsem dobře?” 
“Ano, dobře,” odpověděl Josh. “Posíláme letadlo.” 
“Ano, pane, rozumím. Rád vás potkám, pane Lucasi. Dobře se o vás postaráme.” 
“Díky, Farzade.” Peter otevřel svůj poznámkový blok, pero připravené ke psaní. “Existují nějaké zdroje, 

které byste potřebovali ke zlepšení vaší operační účinnosti?” 
Faradův obličej se změnil do tázavého výrazu, jako by mu nikdo nikdy nepoložil takovou otázku. “Bate-

rie… jestli máte. Naše dálkové komunikátory mají dosah pouze několik set metrů, když jsou slabé baterky. 
Nahraju typ baterií, které potřebujeme, na nástěnku projektové složky. To je všechno, co mě teď napadá… 
ledaže byste přivezl cheesburgery.” Následující obraz zachytil Farzadův úsměv a poprvé byly viditelné jeho 
zuby. 

Peter a Josh se také zasmáli. 
“Uvidím, co zmůžu,” řekl Peter. 
Josh se opět předklonil. “Dobře, Farzade, díky za tvůj čas. Budeme v kontaktu skrze projektovou složku. 

Ach, ještě jedna věc, potřebuji tvůj slib v…” 
Farzad se nedočkavě díval do kamery a s očekáváním se usmíval. “Ano?” 
Josh se na pozoruhodně dlouhou dobu odmlčel a nechal tak narůst váhu svého komentáře. “Projektová 

složka je jen pro tvé oči. Nesdílej ji s nikým, kromě Carsona po jeho návratu. Jestli se Carson z nějakého 
důvodu nevrátí, kontaktuj nás pro další instrukce. Za žádných okolností nesdílej tuto složku. Rozumíš?” 

Farzad několikrát nervózně mrknul a pak se ohlédl za sebe a naklonil se blíže ke kameře. “Máte mé slo-
vo.” 

“Dobře. Tvá diskrétnost bude odměněna.” 
“Díky, pane.” 
“Ještě jedna poslední věc… dej nám vědět, jakmile budeš mít nějaké novinky ohledně toho chlapce.” 
“Ano, pane.” 
“Na shledanou.” 
“Ano, pane… na shledanou.” 
Video okamžitě zčernalo a místnost byla najednou tichá až na šepot ventilátoru. 
“Nechám tu složku projektu otevřenou, ale zavři ji, až budeš hotov. Prostuduj, co je v té složce, až budeš 

v letadle. Teď se soustřeď na tuto projektovou složku.” 
Josh se postavil. “Potřebuješ ještě něco?” 
“Je povolena smrtící síla?” 
Josh a Bill se na sebe podívali a zasmáli se. “Já jsem pedagog. V životě jsem nevystřelil z pistole, ale 

kdybych byl v Íránu a stříleli by na mě Ti ze staré školy, řekl bych ano, smrtící síla je povolena. Klíčovým 
prvkem této mise - to, jak bude měřen tvůj úspěch - je jedna jediná věc: chlapec mi podává ruku v následu-
jících čtyřiceti osmi hodinách. Rozumíš?” 

“Ano, pane.” 
“Skvělé. Šťastnou cestu, Petere.” 
“Díky, pane.” Peter si zpola stoupl a potřásl si rukou s Joshem a potom s Billem, kteří ho ihned zanechali 

ve válečné místnosti samotného. 
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Kapitola 27 - Vozík 

Bylo zapotřebí třech mužů, aby byl Josid umístěn na vozík. Bohužel tato snaha ho vzbudila. 
“Kam mě vezete?” ptal se Josid omámeně a zápasil se svými pouty. 
“Umlčte ho,” přikázal Rostam. 
Arash vzal kus látky z Josidovy potrhané košile a ovázal mu jej kolem obličeje. 
“Terrane!” křičel Josid. “Pojď sem!” Stále kroutil hlavou ze strany na stranu a bojoval tak s Arashovou 

snahou ho umlčet. 
Terran přišel a dal své ruce Josidovi přes pusu. “Buď zticha. Poblíž můžou být ostatní. Máme pistoli a 

kolem jsou děti, nedávalo by žádný smysl tady bojovat. Vezmeme tě ke tvým lidem...” 
“Našim lidem!” 
Terran zakroutil hlavou. “Už to není můj lid. Kdyby byl, nechal by mě odejít.” 
Josid odvrátil svůj obličej pryč od Terrana a promluvil nahněvanými slovy. “Ty nemůžeš utéct. Než se to 

stane, zabijeme tě.” 
Sanjur šel k Josidovi a poplácal ho rukou na rameni. “Ty zase mluvíš, jako bys držel nabitou pistoli u ně-

čí hlavy, a přitom jsi svázaný a sedíš na prdeli ve vozíku. Ach, a pravda je ta, že pistoli máme my. Můžeš se 
považovat za šťastlivce, že nás Terran přesvědčil, abychom tě vrátili k těm tvým kriminálníkům. Kdyby to 
bylo na mně, byl bys už mrtvý.” 

“Nejsem žádný hlupák,” mumlal Josid a jeho oči zíraly na Sanjura. 
“Chystáme se tě umlčet,” řekl Sanjur, “a ty můžeš buď spolupracovat, nebo odporovat. Jestli budeš od-

porovat, znovu tě omráčíme. Co upřednostňuješ?” 
Josid s frustrací zavřel oči a vzdychl. 
Terran pohlédl Sanjurovi do očí. “Měli bychom mu dát trochu vody, než ho umlčíme...” 
“Je to velbloud - nechme mu jeho vlastní vodu,” řekl Sanjur a plivl na zem. 
Sanjur pokývl Arashovi, který potom uvázal pruh látky pevně kolem Josidových úst a zajistil jej uzlem. 

Zatímco to Arash dělal, Sanjur šel podél Josidova těla a kontroloval provazy, aby se ujistil, že jsou přiléhavé 
a bezpečné. 

Za Sanjurem přicházel Rostam. “Měli bychom ho také oslepit.” 
Sanjur znovu přikývl, když se na něj Arash podíval pro potvrzení. Arash začal dávat kolem Josidovy hla-

vy pásku přes oči a cítil přitom jeho odpor. Josid držel svoji hlavu těsně u zad vozíku a znemožňoval tak 
nasazení pásky. 

Sanjur vzal trám, který použil Arash, a pevně ho přitiskl k Josidovu obličeji. “Vzpomínáš na naši doho-
du?” 

Josid znovu zavřel oči, zamumlal něco nerozeznatelného, pak se uklidnil a trochu zvedl hlavu. 
O pár minut později ti muži odváželi Josida ve vozíku průmyslových rozměrů, který byl umazaný šedavě 

bílou barvou od cementu. Arash držel jedno držadlo a Ahmad druhé. 
Rostam je vedl, zatímco Sanjur a Terran šli asi dvacet stop za nimi. Několik lidí je sledovalo, jak vezou 

toho svázaného, zkrvaveného obra ulicemi jako lovci mající moc nad svou kořistí. Ale většina lidí se odvra-
cela v obavách, že by je jejich pohled mohl zavléci do nějaké utajované zrady. Terran a Sanjur obhlíželi 
velmi pečlivě ulice, ultra ostražití na jakýkoliv pohyb. Byli asi míli od Konzervatoře a věděli, že Moshad a 
jeho muži by se mohli schovávat na rohu jakékoliv střechy. 

Josid sebou příležitostně trhnul, když vozík najel na hrbol. Jeho 260 librová postava už cítila následky 
vyčerpání a zranění, které Sanjur rychle odbyl jako sebe-zranění. Po dalších třech blocích zvedl Rostam 
svou pravou paži, zastavil a ukázal na jednu uličku, kde se pak shlukli v těsném chumlu. 

“Myslím, že už jsme dost blízko,” řekl Rostam. “Konzervatoř je o tři bloky dolů a jeden blok doprava. Po-
čkáme deset minut. To by vám mělo poskytnout dostatek času, abyste se dostali na místo. Dobře?” 

“Děkujeme vám,” řekl Sanjur a potřásal si s muži rukou. 
“Vystřelím jen jednou,” řekl Rostam. 
“To by mělo stačit, abyste ho přiměli zařvat,” řekl Sanjur a zasmál se. 
“Deset minut...” 
“Kdybych jen tak měl hodinky,” zanaříkal Sanjur. 
“Mnoho štěstí,” řekl Rostam. 
Terran zamával na rozloučenou a pak odcházel se Sanjurem rychle dál ulicí. Neušli ani jeden blok, když 

se ve vzduchu ozval výstřel, ale ne za nimi - přišel ze směru Konzervatoře. 
Zrychlili své kroky i svůj dech a srdce jim bušila tak, že jim téměř vyskočila z hrudi. Cítili, jak je něco ne-

vysvětlitelně táhne ke Konzervatoři, ale ten výstřel mohl znamenat jen jednu věc: Moshad na ně čeká. S 
pistolemi. 

Kapitola 28 - Vyrušení 

Rostam se podíval na Ahmada. “Už je skoro čas. Dáme ho na ulici.” 
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Ahmad a Arash vytlačili Josida doprostřed ulice a pomalu ustupovali pryč a pečlivě při tom sledovali 
střechy domů a ulice, ustupujíce do Rostamovy pozice v uličce. Rostam s připravenou pistolí také sledoval 
jakékoliv hrozby. 

Amhad přikývl. “Vypadá to dobře.” 
Rostam se trochu uvolnil a vyšel za Josidem, který bezmocně ležel na vozíku a strhnul mu roubík dolů 

na krk, ale pásku přes oči mu nechal. Než Sanjur odešel, naučil se jednu baluchianskou frázi. To bylo sou-
částí Terranova plánu a on teď doufal, že jeho výslovnost bude dostatečná. 

Rostam si dřepl a dal svá ústa k Josidově pravému uchu. 
“Zavolej své přátele!” Rostam zašeptal mocně ten příkaz. 
Josid okamžitě otočil hlavu tak, aby byl čelem ke hlasu, který slyšel. “Kdo jsi?” 
“Zavolej své přátele!” 
Josid znovu nasměroval svůj slepý pohled na oblohu a najednou vypadal introspektivně, jako kdyby 

hlas, který mu přikazoval promluvit, byl nevyzpytatelný a on to vzdal. 
Rostam pomalu zvedl pistoli a umístil konec její šestipalcové hlavně na Josidův zpocený spánek. Josid 

sebou při tom doteku trochu cuknul a pak ještě jednou, když uslyšel cvaknutí odjištěné spouště. 
“Zavolej své přátele!” zopakoval Rostam trochu hlasitěji. 
Ve městě, kde nebyla žádná elektřina a sotva nějaká auta, byla okolní hladina hluku neustále nízká. Do-

konce i psi v sousedství jako by vyhynuli. Zvuk se rozléhal na velké vzdálenosti, unášen tichem jako svalo-
vá vlna. Před deseti minutami slyšeli výstřel poblíž Konzervatoře, jako by to bylo jen o jeden blok dál a teď 
byla řada na nich, aby udělali hluk a přitáhli Moshadovu pozornost pryč od Konzervatoře. 

Rostam dal hlaveň pistole do vzdálenosti jednoho palce od Josidova spánku a namířil do vzduchu. “Za-
volej své přátele!” Rostam se rozhlédl kolem; nic. Ulice byly tajuplně tiché jako následek výstřelu před dese-
ti minutami. Cítil, jak Josid přemýšlí a pokouší se vyřešit tu hádanku, které se stal součástí. Rostam zavřel 
oči a stiskl spoušť. Explodoval hlasitý výstřel a Josid sebou divoce trhnul. 

Rostam položil horkou hlaveň pistole na Josidův spánek a silně zatlačil. Jeho hlas byl tentokrát pokrou-
cený temnotou vražedného zloducha. “Zavolej... své... přátele!”  

Snad to byl zvuk výstřelu pár stop od jeho ucha, snad pach střelného prachu nebo snad Rostamův hlas, 
který vyvolal v Josidovi paniku. Ale ať už byl důvod jakýkoliv, Josid reagoval explozí baluchianských frází s 
překvapující hlasitostí - “řev” - přesně, jak říkal Terran. Všechna vlákna napětí a vzteku, která se hromadila 
v Josidovi jako černá díra, se najednou uvolnila a ten výstřel v porovnání s tím zněl jako stakátový podtón. 

Rostam, Ahmad a Arash vyběhli směrem k jejich domovu jako náctileté děti, které právě dokončily svůj 
vandalismus, a světla na verandě v sousedství se právě rozsvítila. Vůbec se neohlédli a pečlivě vybírali 
zadní ulice a méně známé cesty. 

Josidův křik utichal, jak vzdálenost mezi nimi rostla. Pokaždé když zakřičel, nedobrovolné sevření v je-
jich útrobách bylo o něco menší.  

Okřídlená energie jejich nohou začínala slábnout a oni už napůl šli, napůl běželi a smáli se jeden dru-
hému, že to zvládli. Zvítězili. Zabili Goliáše. 

Kapitola 29 - Let 

Vystoupil z ranního ticha - výstřel, který zalil město další vlnou paniky. Terran a Sanjur čekali. 
“Proč nekřičí?” šeptal Sanjur. “Jen výstřel nestačí!” 
“Odporuje…” 
A pak to uslyšeli - křik, při kterém stydla krev, jehož slova dokonce i ve vzdálenosti čtyř bloků byla jasná: 

“Terran je blízko! Terran je blízko. Pomozte mi!” 
Sanjur se podíval na Terrana. “Doufal jsem, že bude jen křičet.” 
Krčili se na ploché střeše budovy za Konzervatoří. Pozorně sledovali dva muže běžící ve směru Josido-

va křiku. Jeden byl Moshad, toho druhého Terran nemohl poznat. 
“Myslím, že můžeme jít,” řekl Sanjur. 
Terran ukázal na ty dva muže, které viděl běžet pryč. “Viděl jsem jen dva.” 
“Jsme vzadu, zbytek je možná vpředu nebo ze strany, kam nevidíme.” 
Sanjur ani nestihl domluvit, když uviděli dalšího baluchianského muže, který prošel uličkou přímo pod 

nimi ve vzdálenosti asi patnácti stop. Sanjur si dal prsty přes své rty a otočil se na Terrana. Ve tváři měl 
strach, a ačkoliv se ho snažil ze všech sil skrýt, Terran ho bez problémů odhalil. Neměli pistoli a Sanjur 
věděl, jak je zranitelný. 

Lehli si na střechu a čekali. 
Sanjur se nahnul k Terranovi, aby mu pošeptal do ucha. “Myslím, že to vyrušení nebude fungovat. 

Moshad na to nenaletí. Má tu příliš mnoho mužů. Brzy dostanou Josida zpět do svých řad. Potřebujeme 
vyrazit dříve než se vrátí - když budeme čekat, bude to jen těžší.” 

Sanjur se podíval přes okraj střechy a potom se okamžitě stáhnul zpět. Ukázal dolů. “Je přímo pod ná-
mi,” řekl, tiše artikulujíce ta slova. 

Terran rozuměl a zůstal potichu. Nemohl bojovat. Musel se dostat do Konzervatoře nezpozorován. To 
byla jediná cesta jak zajistit, aby nikdo nebyl zraněn. Jeho mysl byla více znepokojena tím, jak dostat ba-



56 
 

luchianské pochopy pryč od studentů a učitelů Konzervatoře. Kdyby ho viděli jít dovnitř, šli by za ním a 
neexistovalo by nic, co by rodiče strážící vchod proti tomu mohli udělat. 

Po dalších deseti minutách čekání se ozval podivný ptačí křik či pískot a strážce pod nimi najednou od-
běhl ve směru předního vchodu. 

“Vsadím se, že Moshad je zpět,” zašeptal Terran. 
“Myslíš, že to dokážeme teď?” zeptal se Sanjur. 
“Půjdu sám,” oznámil Terran. “Ty zůstaň tady. Jakmile se dostanu dovnitř, vymyslím způsob, jak tě do-

stat dovnitř, i kdyby to mělo trvat až do soumraku. Zůstaň přesně tady. Dobře?” 
“Proč?” 
“Když uvidí mě, nebudou střílet; jen se mě pokusí chytit. Kdyby viděli tebe, nebudou váhat střílet. Když 

to zvládnu já, ty půjdeš po mně.” 
“Můžeme to zvládnout oba,” trval na svém Sanjur. 
“Je to možné, ale co když tě spatří?” zeptal se Terran a zvedl při tom obočí. 
“Nenechám tě tu, slibuji.” 
“Nebudu vypadat moc jako zachránce, když půjdu poslední…” 
“Tvůj život je důležitější než tvé ego,” řekl Terran. “Někdy je trpělivost nejlepší strategií, souhlasíš?” 
Sanjur několik sekund zíral do prázdného prostoru a cítil, jak jeho hlava přikyvuje. Přitom uvažoval, jak 

může tak mladý chlapec dělat rozhodnutí týkající se života a smrti s takovou jistotou. 
Když Terran vstal do podřepu, položil svou ruku na Sanjurovo rameno. “Zajistím, že můj návrat bude pl-

ně tvou zásluhou. Neměj péči. Prostě buď tady, ať se děje cokoliv. Domluveno?” 
“Domluveno… buď opatrný.” 
Bez dalšího slova Terran slezl po stěně budovy dolů a lehce seskočil na zem. Ze svého nového úhlu na 

zemi si povšiml rozbitého okna. Byl si téměř jist, že to je kancelář Hamida Mokri. Tak sem stříleli, na ředite-
lovu kancelář. K venkovní zdi, která skrývala Hamidovu kancelář, to bylo asi 50 metrů. Kdyby dokázal vy-
skočit na okenní parapet, mohl by se protáhnout rozbitým oknem a dostat se dovnitř, aniž by byl zpozoro-
ván. Jediné, co bude potřebovat, je něco, čím by se ochránil před rozbitým sklem, aby si nepořezal ruce. 

Terran si sundal košili a podržel ji ve své ruce. Pak se ještě jednou rozhlédl všemi směry, a když nic ne-
viděl, rozběhl se přes ulici tak rychle, jak ho jeho nohy nesly. Oči měl soustředěné na to okno a zvažoval 
nejlepší úhel, aby mohl v běhu vyskočit na parapet, který byl asi čtyři stopy nad zemí. 

Byl asi deset metrů od okenního parapetu, když koutkem oka zahlédl cosi rozmazaného, jak to běží k 
němu. 

Ať to bylo cokoliv, běželo to plnou rychlostí směrem, aby ho to odřízlo. Terran doběhl ke zdi, ale v oka-
mžiku, kdy se snažil vylézt na parapet, byl stažen dolů mužem a oba spadli na zem v jednostranném zápa-
se. 

“Uklidni se, Terrane. Je po všem. Je po všem.” 
Terran vzhlédl nahoru na muže, který na něm seděl. Byl to Navid, jeden z Moshadových bojovníků. Byl 

rozohněný a v obličeji měl vepsaný vztek. Terran byl zřejmě přemožen. Najednou uviděl dalšího muže, 
který k nim běžel neuvěřitelně rychle. Mocně kopnul do brady Terranova útočníka, který v důsledku toho z 
Terrana doslova odletěl. 

Sanjur se okamžitě skácel na zem, škubal sebou bolestí z toho kopu a držel se za kotník. “Sakra, ta jeho 
čelist je jako kámen…” 

Sanjur se otočil na Terrana. “Běž dovnitř, půjdu hned za tebou.” 
Pak nad sebou uslyšeli bušení. Vzhlédli a uviděli tucty studentů, jejichž obličeje byly natlačené na oken-

ní tabulky ve třetím a čtvrtém poschodí. Ukazovali na něco, co Terran ani Sanjur nemohli vidět, ale předpo-
kládali, že to nebylo dobré. 

Sanjur se podíval na Navida, který začínal přicházet znovu k vědomí a obličejem dolů k zemi sténal 
pouhých šest stop od nich. 

Sanjur se s námahou postavil na nohy, přibelhal se k Terranovi, chytil ho a pomohl mu dostat se na 
okenní parapet a téměř ho prohodil skrz otevřené okno. “Běž! Běž! Najdi někoho, kdo tě schová.” 

“A co ty?” 
“Já budu v pořádku.” 
“Ani hnout!” zakřičel Moshad. Stál s pistolí napřaženou na Sanjurova záda. Terran seskočil do Hamidovy 

kanceláře a lehl si na zem pod oknem. Poslouchal a věděl, že jejich možnosti jsou malé. Jediná věc, která 
Sanjura zachránila, byla ta skutečnost, že seshora je sledovaly tucty dětí a dokonce ani Moshad by chlad-
nokrevně nezabil neozbrojeného muže před publikem dětí. 

“Otoč se s rukama ve vzduchu,” přikázal Moshad. Navid se postavil a třel si svou čelist. Plivl na zem a 
přišel za Moshadem. Moshad měl Sanjura v rohu a pomalu šel k němu. O pár sekund později se za rohem 
objevil Josid, který se k nim belhal s úšklebkem ve tváři. 

“Pane, nechte mi tu čest zabít tohoto muže,” řekl Josid, “holýma rukama.” 
Sanjur zvedl svůj ukazováček. “Jestli dovolíte, pane, tento muž je opravdovým hrdinou vašeho týmu. 

Jeho dovednosti jsou obrovské, a kdyby neměl tak malý mozeček, byl by nepochybně největším bojovní-
kem všech časů…” 

“Ticho!” zakřičel Josid. “Prosím, pane, nechte mě ho zabít.” 
Terran uvažoval, proč Sanjur Josida rozčiluje. Ztratil už naději? 
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Moshad vzhlédl na studenty, kteří je sledovali. Byli tam i nějací učitelé, ale nikdo z nich nepředstavoval 
hrozbu. “Kde je Terran?” 

“Neviděl jsem ho…” 
“Je tam uvnitř. Prolezl tím rozbitým oknem dovnitř,” řekl Navid a ukazoval na okno. 
“Terrane, ukaž se nebo toho muže hned zastřelím,” zakřičel Moshad. 
Terran zvedl hlavu nad okenní parapet a podíval se ven. Sanjurova záda byla jen pár stop od něj. Ter-

ran viděl, jak jde Moshad o něco blíže a pistoli má namířenou na Sanjura. 
“Dám ti jednu šanci, jedinou šanci. Polez ven nebo zabiju tohoto zrádce.” 
“Já vlastně nejsem zrádce,” vstoupil do toho Sanjur. “Jak vidíte, nikdy jsem nebyl s vámi.” 
“Drž hubu nebo na tebe pustím Josida.” 
“Skutečně?” řekl Sanjur. “Toho chlápka s maličkým mozkem a stejnýma koulema?” 
Josid si téměř prodral svou cestu zpoza Moshada, ale jeho výcvik zasáhl a on se uklidnil, ačkoliv mu oči 

blýskaly hněvem. 
“Mám řešení,” nabídl Sanjur. “Budu bojovat s tímto zvířetem s malým mozkem, kterému říkáte Josid a 

když vyhraju, necháte mě a Terrana na pokoji. Když prohraju… inu… budu mrtev a Terran slíbí, že vyjde 
ven a vrátí se do vaší vesnice… nebo stanů… nebo kde to, ksakru, žijete. Je moje nabídka přijatelná?” 

Josid se dychtivě podíval na Moshada a kýval hlavou. “Prosím, pane.” 
Moshad si prohlížel Josida od hlavy k patě. “Jsi v pořádku?” 
Josid se zašklebil. “Dost na ten vyčouhlý pytel kostí.” 
Muži se zasmáli a Moshad uviděl způsob, jak zvládnout celou tu záležitost v jejich prospěch a jako bo-

nus z toho ještě mít zábavu. “Dobře, souhlasíme.” Moshad přikývl. 
“Terrane, souhlasíš s tím?” zeptal se Moshad. 
Terran vystrčil svou hlavu o něco výše a přikývl. Nevěděl proč, ale zdálo se, že Sanjur to tak chce, a 

proto bylo vhodné s ním souhlasit. 
Sanjur se otočil, dal své ruce na okenní rám a předstíral, že si protahuje nohy. Pak artikuloval s velkou 

přesností hrstku slov. “Nedívej se na to. Až to začne, běž a najdi pomoc.” 
Terran přikývl, že rozumí a promluvil jako břichomluvec, takže Sanjur ho slyšel, ale nikdo jiný ne. “Důvě-

řuji ti. Jsem s tebou.” 
“Tak do toho!” přikázal Moshad. 
Sanjur si sundal košili, tak pomalu jak to jen bylo možné a ovázal si ji pečlivě kolem své pravé ruky a 

předloktí jako štít. Jeho postava bohužel nebyla ani přinejmenším tak impresivní jako Josidova a on sklidil 
od přihlížejících jen posměch. 

Aby objasnil svou nadřazenost, Josid si také sundal svou košili a Sanjur poprvé mohl vidět, proč jsou to 
bojovníci a že jsou to bojovníci. Plandavá košile skrývala všechno to spletité, dobře propracované svalstvo. 
Bylo téměř hypnotizující vidět jeho torzo, jak se leskne v ranním slunci. 

Na Moshadův pokyn se zformoval volně spletený kruh mužů a potom pokynul Sanjurovi, aby do toho 
kruhu, který měl asi třicet stop v průměru, vstoupil. Josid se pro sebe smál a byl dychtivý začít s tím, co pro 
jeho mysl byl ospravedlnitelný masakr ve jménu pomsty. 

Sanjur, který cítil, že Moshad je připraven zahájit souboj, promluvil. “A jaká jsou pravidla?” 
“Pravidla?” zeptal se Josid. 
“Ano, například,” řekl Sanjur, “budu vítězem, když se rozhodnu ustoupit poté, co způsobím, že tato opice 

už nebude schopná bojovat?” 
Mezi přihlížejícími Baluchiany se ozvalo hihňání, dokonce i Moshad se zasmál v nevíře. Tento muž je 

buď velice odvážný, nebo se naprosto zbláznil. 
“Je to boj na smrt,” odpověděl Moshad. “Taková jsou pravidla.” 
“Ano, ale řekněme, že mi bude líto této opice poté, co byla zbita dvanáctiletým chlapcem a velmi brzy i 

starým mužem. Přeju si mít možnost ušetřit jeho život, ale když to udělám, chci se ujistit, že stále budu 
vítězem. Budu vítězem?” 

Moshad pohrdavě zamával rukou. “Ano, ano, když budeš v té pozici a ušetříš Josidův život, stále tě bu-
deme ctít jako vítěze. Teď už jsi připraven bojovat?” 

Sanjur zakroutil hlavou. “Ještě jsme nemluvili o zbraních…” 
“Žádné zbraně,” odpověděl Moshad reflexivně. 
“Ani nejsou žádné zapotřebí.” Josid se smál, protahoval si své paže a praskal klouby. 
“Jen pro jasnost, zbraně definujeme jako pistole a nože, je to tak?” 
“Ano!” řekl Moshad frustrovaný všemi těmi otázkami. 
“Takže když použiju své…” 
“Dost!” zakřičel Moshad. “Bojujte!” 
Ti dva muži začali okamžitě kroužit v podřepu. Baluchianští muži sborově skandovali, jak se jejich milo-

vaný bojovník Josid chystal zabít bezvýznamného Turkména. Josid byl zraněný, zřetelně ne v nejlepší kon-
dici, ale Sanjur na tom nebyl lépe. Oba muži byli zranění a svou krev hrdě nesli na svých tělech a šatech. 

Josid zavrčel. “Začnu tím, že ti rozmačkám hruď, s čímž už jsem začal a teď to chci dokončit.” 
Potom Josid  bleskovou rychlostí provedl výpad na Sanjura. Sanjur nebyl schopen provést žádný úhyb-

ný manévr a skončil na zádech s Josidovými pažemi omotanými kolem něj. Josid se rychle postavil a zvedl 
Sanjura ze země a vyhodil ho deset stop do vzduchu. Sanjur těžce dopadl a Baluchianští muži vydali po-
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divný zvuk, něco mezi zasténáním a potěšeným zvoláním. Sanjur téměř ztratil vědomí, ale s námahou ho 
zase našel. Cítil se jako myš chycená mezi tlapami kočky. 

Sanjur natáhl ruku. “Dej mi chvilku, abych chytil dech, ty opice.” 
Josid se zastavil a zasmál se. “Vem si tolik času, kolik potřebuješ. Chci si vychutnat tvou cestu do pekla. 

Chci slyšet praskání tvých kostí a agónii tvého bolestného nářku.” 
Sanjur se stabilizoval, když našel vertikální říše a pak se omámeně podíval na Josida. “Pochop, že ti jen 

dovoluji tento slibný start, abych posílil tvou důvěru.  Brzy na tebe střemhlav zaútočím a ty si budeš přát, 
abys z tohoto místa utekl.” 

Josida to rozčilování popudilo. Šel k Sanjurovi, natáhl svou pravou ruku, chytil ho za krk a zvedl ho ně-
kolik palců nad zem. 

Sanjur se pokoušel uvolnit z toho úchopu, ale bylo to marné. Jeho průdušnice byla drcena. Potom s ním 
Josid jakoby z nudy mrštil na stranu a odešel. 

Sanjur kašlal krev, držel se za hrdlo a doufal, že najde nějaký vzduch. Cítil, jak ho zaplňuje temnota, ale 
vší silou se jí bránil. 

“Jsem připraven tě dorazit, staříku. Tvůj boj je imaginární. Mluvíš jako bojovník a přitom bojuješ jako ma-
lá holka. Jsi dojemný.” Josid plivl na zem a utřel si pusu svým předloktím. 

“Počkej chvíli…” Sanjur se přiměl postavit na nohy. Jeho hlas byl chraplavý a nepravidelný. Trochu se 
třásl. 

Jeden z mužů povzbuzoval Josida, aby udělil smrtelnou ránu. Další s ním souhlasil.  
Josid natáhl paže a otočil se. “Trpělivost, bratři. Toto je můj souboj.” 
Josid zasadil Sanjurovi mocný kopanec do jeho boku a Sanjur se na místě skácel v agónii a lapal po de-

chu. Cítil, jak se mu zlomilo žebro, a věděl, že už další kolo nezvládne. Sebral všechny své schopnosti a 
vzhlédl na svého trýznitele. “Seš silná opice, ale pořád jenom opice.” 

Josid se zasmál. “Ty pořád rozdáváš jenom urážky, namísto ran nebo kopanců.” 
Mezi vzdechy vyčerpáním a bolestí se Sanjur přiměl vyplivnout krev a zamumlat. “Ach, věř mi… kdybych 

chtěl… tě udeřit, ty… ty bys plakal bolestí.” 
Kdyby nebyl tak vyčerpaný, Sanjur by se zasmál nad absurdností svého konstatování. Baluchové se sr-

dečně smáli. Ještě nikdy nebyli svědky takového verbálního bičování přicházejícího od muže, který byl 
trhán na cucky. 

“Dej mi svůj nejlepší úder, staříku. Slibuji, že se ani nepokusím ho blokovat.” 
“Radši by sis měl chránit svoje koule,” zakřičel jeden z mužů. 
Josid se podíval na Sanjura, který se k němu belhal. “Nad pás, nebo učiním tvou smrt nesnesitelnou.” 
Sanjur přikývl. “Neměl jsem v úmyslu dát ránu pod pás; stejně bych tak malý cíl netrefil.” 
Muži znovu vybuchli smíchem a Josid v pobouření reflexivně dal mocný úder na Sanjurovu tvář, který ho 

zatlačil zpět o tři kroky, kde poté spadl na zem. Když otevřel oči, temnota byla téměř všude. Viděl jen malý 
tunel reality, který měl jen průměr vlákna a on se obával zavřít oči nebo jen mrknout ze strachu, že by bylo 
po všem. Nějak se přiměl postavit a pak zjistil, že ho opustila řeč. Pokoušel se něco říct, ale jeho ústa příliš 
mumlala. Musí udělat svůj tah nyní nebo bude příliš pozdě. 

Dopotácel se k Josidovi a svou levou rukou zformoval pěst.  
“Tak do toho. Bouchni mě, protože to bude tvůj poslední úder,” řekl Josid a usmíval se dolů na vyčerpa-

ného Sanjura. 
Sanjur posunul tunel své vize na místo na Josidově krku a zvedl svou levou ruku, a potom přivolal z ně-

jakých hlubin, které nikdy předtím nenavštívil, nějaké rezervy, které tam byly umístěny, ještě když byl dítě. 
Švihnul svojí pravou rukou přes Josidův krk přesně tam, kde ležela jeho krční žíla a přitom  Turkménsky 

zařval tak, jak ho to naučil jeho otec, když mu bylo pouhých pět. 
Jeho zbraní byl jeho nehet. Naučil se, jak touto technikou zabít člověka, ačkoliv to nikdy ve svých pade-

sáti třech letech ještě nevyzkoušel. Trik spočíval v tom mít uvolněnou paži a v poslední sekundě švihnout 
zápěstím. Upevnil si svou košili kolem prstů pravé ruky, aby byly napřímené a zpevněné. Košile také dodala 
trochu extra váhy tomu perkusnímu úderu. 

Sanjur po svém úderu sledoval Josidův výraz odpovídající tomu, jako by nic neviděl ani necítil. Dokonce 
se na Sanjura usmíval, jako by říkal, to je to nejlepší, co máš? Ale pak Josid ucítil stékat teplou tekutinu po 
svém krku. S úžasem se jí dotkl svojí rukou a viděl, že stříká ven. Zatímco jeho instinkt byl Sanjura rozdrtit, 
v té chvíli již věděl, že je mrtvým člověkem. Josid spadl na kolena a Moshad k němu v panice přiběhl, ne-
chápajíce, co nebo jak se to přihodilo. 

Baluchianští bojovníci ztichli. Sanjur se odbelhal dozadu ke škole, směrem k Hamidově kanceláři. Modlil 
se, aby Moshad dodržel jejich dohodu, ale měl jen malou víru, že se to stane, zvláště teď, když zabil jeho 
nejcennější majetek. 

Kapitola 30 - Post-matematika 

Terran koukal skrz okno a sledoval to. Věděl, že by měl běžet pro pomoc, jak ho Sanjur požádal, ale ta-
ké věděl, že neexistuje pomoc, která by mohla být postavená proti Moshadovi a jeho mužům a on nechtěl 
být tou osobou, která vede jehně na porážku. Od té doby, co si Sanjur sundal svoji košili a zavázal si ji ko-
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lem své pravé ruky, byl Terran fascinován bojem. Sanjur měl plán a vedl ho k dokonalosti, přestože jeho 
výsledek ho přiváděl ke dveřím smrti. Byl však naživu. Boj na smrt proti bojovníkovi Josidova kalibru - přežít 
bylo dostatečné. Ve skutečnosti to byl zázrak.   

Když Sanjur provedl svůj úder, byla to prostě nejneočekávanější událost, kterou Terran ve svém životě 
viděl. A jeho oběť - pokud Josid může být vůbec nazýván obětí - byla bezpochyby z toho úderu také v úža-
su. 

Když se Sanjur skácel u vnější zdi Hamidovy kanceláře, Terran vyskočil a prolezl zpátky oknem ven a 
seskočil na zem, aby upokojil svého ochránce, který bezvládně ležel na zemi. 

Moshad vykřikoval své příkazy mužům, aby tiskli Josidovu ránu na krku. Pak přišel k Terranovi a Sanju-
rovi. “Kde je nejbližší doktor?” 

Terran znal jenom jednoho doktora, tři bloky odsud. “Nemůžete to stihnout.” 
“Tak řekni!” 
Terran mu dal pokyny. 
Moshad přikázal mužům, aby ho zvedli a běželi k doktorovi. Čtyři muži zvedli Josida, zatímco pátý stále 

tlačil na jeho krk. 
Společně ta malá skupina běžela s překvapivou rychlostí směrem k doktorově ordinaci. Moshad dal in-

strukce jednomu ze svých stopařů a řekl mu, aby co nejrychleji běžel do lokality, kde přebývá doktor a našel 
ho. 

“Je na té budově nějaká cedule?” křičel Moshad na Terrana. 
“Je to na rohu, na levé straně, vypadá to, že tam nic není, ale běžte až dozadu. Jestli tam je, tak to je 

místo, kde ho najdete.” 
Moshad pokýval na Shaheena, který poté vyběhl jako sprinter. 
Moshad pokynul Javadovi a ti dva šli k Terranově pozici a dívali se s šokem ve svých očích dolů na San-

jura v bezvědomí. 
“Má více talentu, než jsme si mysleli,” řekl Moshad. “Ale musím ho zabít.” 
“Ne!” zakřičel Terran. “Už žádné zabíjení. Postarej se o své muže a dodrž svůj slib.” Terran se otočil na 

svého učitele s prosebnýma očima. “Javade, prosím pomoz…” 
Javad pomalu zakroutil hlavou. 
“Proč se tak staráš o toho Turkména?” zeptal se Moshad. “Vystavil tě nebezpečí. Mohl jsi být zabit kvůli 

tomu, že jsi utekl…” 
“To je možná tvůj pohled, ale ten muž neudělal nic než to, že mě ochránil, když jsem utekl z tvého po-

ručnictví,” argumentoval Terran. “Tvé slovo je závazné. Zapomněl jsi na to?” 
“Podvedl nás…” 
“Nepodvedl. Udělal to, co musel udělat, aby vyhrál.” 
Moshad se s nechutí podíval na Sanjura, jehož hlava odpočívala na Terranově noze. Byl těžce potluče-

ný, jeho obličej již otékal od pohmožděnin a jeho žebra měla převážně modro-fialovou barvu. Celé jeho tělo 
bylo potřísněno krví, která se mísila s hlínou a listy trávy. 

“Uděláme novou dohodu,” řekl Moshad a dřepl si. “Nechám tě odejít do té školy a ty mi necháš tohoto 
muže.” 

Terran vzpurně zakroutil hlavou. “Ne.” 
Moshad se otočil na Javada. “Domluv tomu klukovi nebo vezmu věci do vlastních rukou.” Moshad se 

postavil a odešel pryč, čímž mezi sebou a Terranem nechal vzdálenost asi dvaceti stop. 
Javad si dřepl a smetl trochu hlíny z Terranova čela. “Ty víš, co musíš udělat. Pojď s námi domů. Nech 

té rebelie. K čemu ti to je? Josid? Sanjur? Parto? Stojí ti někdo z nich za to? Prosím, musíš jít s námi.” 
“Ne! Moshad dal své slovo. Všichni jsme to slyšeli.” 
Javad se podíval zpět na Moshada. “Co kdybych ho přesvědčil, aby ušetřil Sanjura, když půjdeš domů?” 
“Ne. Dohoda už byla uzavřena…” 
Najednou Terran uslyšel kroky a viděl děti vycházet ven na školní dvůr, jak váhavě jdou jejich směrem. 

Nejdřív jich bylo asi deset nebo dvanáct, pak tucty a potom sto, pak dvě stě a víc.  
Přicházeli jako malá armáda, opatrně, neohrabaně, zvědavě, šeptajíce si mezi sebou. Terran se usmál 

na jednoho chlapce, který byl zřejmě vůdcem. Byl to mladý chlapec asi tak jeho věku, možná o něco starší. 
“To bylo úžasné. Je v pořádku?” zeptal se chlapec a díval se na Terrana a potom na Sanjura. 
Ta skupina dál proudila na boční předzahradu a Moshadova zlost se rychle změnila na mumlání něja-

kých baluchianských nadávek.  
Terranova slovní zásoba v angličtině nebyla příliš velká, ale věděl, na co se ptají, a tak přikývl. “Díky, 

Sanjur… žije, on žije.” 
Nebyla to dokonalá angličtina, ale děti rozuměly a přicházely stále blíž. Javad sledoval, jak proudí na 

předzahradu a hromadí se kolem nich jako moře bílých šatů a černých vlasů. 
Moshad poklepal Javadovi na rameno. “Pojďme, podíváme se na Josida a uvidíme, jestli se jeho duch 

rozhodl zůstat. Tady už nic nezmůžeme.” 
Moshad shlédl dolů na Terrana a krutě na něj namířil prst. “Nemysli si, že jsi vyhrál ani, že tě pouštím. 

Přijdu zpět a až se to stane… tyto děti už tě neochrání.” 
Moshad se podíval na stranu, kudy Nouri Abbasi přicházel k Terranovi a pak si k němu dřepl. Nesl braš-

nu první pomoci. Zatímco zkoumal Sanjurova zranění, kradmo se podíval na Moshada. “Odejděte. Už jste 
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na toto místo přinesl dost potíží. Odejděte a nepředstírejte, že můžete Terranovi říkat, co by měl dělat. Už 
jste se mu předvedl a ukázal mu, že jeho rozhodnutí bylo správné. Běžte!” 

Moshad startoval na Nouriho, ale Javad ho chytil za košili a odtáhl ho pryč. “Jindy, Moshade. Jindy. 
Pojďme.” 

Pak ti dva muži odcházeli v tichu pryč. Děti se rozdělily, aby jim udělaly cestu, a když byli pryč, děti zajá-
saly. Hamid byl vzadu a sledoval je. Bylo nemožné udržet studenty uvnitř. Nejdřív se je pokoušel zadržet, 
ale ty děti vlastně zneškodnily bombu a on teď byl rád, že jim ustoupil a nechal je vyjít ven. 

Nouri nejdřív vyčistil rány a potom je citlivě ovázal. Terran byl v klidu a nechal Sanjurovu bezvládnou 
hlavu odpočívat na své noze. 

“Pojďme mu dát hlavu na zem, dobře?” zeptal se Nouri. 
Nouri něžně položil Sanjurovu hlavu na zem. 
Terran se postavil na nohy. Byl také vyčerpaný. Energie ho najednou opustila, ale byl inspirován Sanju-

rem a odmítal se tomu odevzdat. Otočil se na Nouriho. “Půjdu k doktorovi a přivedu ho sem.” 
“Ne, ty určitě ne,” řekl Nouri. “Ty se musíš postarat sám o sebe. Máš pořezané ruce, nejedl jsi… jsem si 

jist, že jsi dehydrovaný.” 
Nouri řekl něco anglicky a skupina studentů předstoupila a vzali Terrana za paži a pomohli mu jít ke 

vchodu do školy, za kamennou lavici, na které ležel před pouhým týdnem.  
Jeho vědomím proběhl náhlý záblesk Parto a Dorri, jako vize, která sestupuje v plášti vzpomínky kynou-

cí z budoucnosti. Viděl je na místě z jiného času jako kód do svého nového světa. Usmál se, když ho ta 
vize uchopila. Nepovšiml si schodů ani zmatených strážců, kteří uhnuli stranou, když je míjel, sevřen svými 
spolustudenty. 

Vstoupil do chladné chodby z masivního kamene, toho bezčasého archetypu zrození a věděl, že nevy-
zpytatelné mystérium, které ho vábí, ho nikdy nenechá zemřít dříve, než mu bude znám jeho nepolapitelný 
účel. 

Kapitola 31 - Achilles 

Kapitán Carson Brunel byl vysoký a měl pískově zbarvené vlasy, které mu vykukovaly zpod jeho helmy. 
Měl na sobě vojenskou uniformu, která vypadala dost obnošeně a snad i trochu otrhaně. Ošuntělá by byl 
laskavý výraz, ale když bychom to chtěli říct naplno, tak kapitán v ní vypadal hrubě. Bylo mu třicet devět let 
a byl v dobré kondici, ačkoliv určitě nebyl dokonalým jedincem v žádném ohledu, protože trochu kulhal díky 
špatnému kolenu, což trvalo již od dob, kdy hrával ragby za Lousiana State University. Také v pase trochu 
rozkvétal díky střednímu věku. 

Dorazil do Konzervatoře asi třicet minut poté, co skončil souboj mezi Josidem a Sanjurem. Když Carson 
Brunel přijel se svým Humvee M1114 a dvěma dalšími členy ochranky ke Konzervatoři, mnozí studenti stále 
byli na jižním konci předzahrady. Hamid si jich okamžitě všiml a kráčel k nim s nataženou rukou. 

“Vy musíte být kapitán Brunel,” řekl Hamid, když se blížil, mluvíce svou nejlepší angličtinou. “Měl jste ně-
jaké potíže nás najít?” 

“Vůbec žádné potíže, ale říkejte mi Carson, dokonce i v hlášeních mi tak říkají - někdy i hůře.” Zasmál 
se pro sebe. “Předpokládám, že vy jste Hamid Mokri?” 

“Ano.” 
Ti dva muži si potřásli rukama. “Mluvím docela dobře persky, jestli byste raději…” nabídl Carson. 
“Ne, angličtina je v pořádku.” 
Carson se rozhlédl kolem po studentech, kteří vířili po venku, a většina z nich už ho zpozorovala. 
“Zmeškal jsem něco…? Myslel jsem, že jste pod jakýmsi útokem. Očekával jsem, že všichni budou uv-

nitř a budou čekat na Kavalérii - na nás.” 
Carson se znovu zasmál a na jeho tváři se objevil úsměv, že nevstoupil do válečné zóny, jak byl varo-

ván, že by tomu tak mohlo být. 
“Je to velmi komplikované,” řekl Hamid a očima se ostýchavě usmál. Dal svou paži na Carsonovo rame-

no. “Pojďme se setkat v mé kanceláři… tady venku byste možná mohl rozmístit své muže. Ti potížisté se 
možná brzy vrátí.” 

“Jistě.” Carson ukázal na své dva muže. “Jeden ať zůstane u hlavního vchodu a druhý ať krouží po 
okolních pozemcích. Komunikujte. Rotujte. Rozumíte?” 

“Ano, pane,” odpověděli v souzvuku. 
Otočili se, aby vyšli po schodech, když v tom se ozval výstřel a jeden z Carsonových mužů spadl na 

zem a nehýbal se. Všichni studenti také spadli na zem. Hamid se otočil a přikrčil se spolu s Carsonem za 
betonovou zeď, která sloužila jako zábradlí schodiště. 

“Proč to dělají?” zeptal se Carson převážně sebe. “Franku, je na tom špatně?” 
Frank byl jeden ze členů bezpečnostního týmu a byl schovaný za stromem asi patnáct stop od padlého 

vojáka. “Sakra, nehýbe se.” 
“Franku, všechny tyto děti mluví anglicky, aby bylo jasno. Dobře?” 
Frank vrhnul svůj pohled Carsonovým směrem. “Myslím, že je mrtvý.” 
“Nějaké tušení, odkud ten výstřel přišel?” zeptal se Carson. 
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Frank, který byl statného vzezření a měl vlasy černé jako uhel a prošedivělé vousy, ukázal svým ukazo-
váčkem na budovu přes ulici. “Řekl bych, že odtamtud.” 

Pak se ozval další výstřel a zadní pneumatika na straně spolujezdce se vyfoukla. 
“Sakra, teď dostali naší pneumatiku,” řekl Frank. 
Carson se otočil na Hamida. “Pojďme dostat studenty dovnitř. Udělám otevřenou palbu, ať vědí, že ne-

máme jen odstřelovače. Tak budou muset sklonit hlavy a vy tím získáte asi třicet sekund na vyklizení před-
zahrady. Řekněte jim to… hned.” 

Hamid se na chvíli podíval do Carsonových očí a uvažoval, jestli by měl uposlechnout jeho příkazů, ale 
vypadalo to, že on je jeho jedinou nadějí a zajištění bezpečnosti dětí vypadalo jako dobrý tah.  

Hamid dal své ruce do hrsti kolem svých úst a zakřičel tak hlasitě, jak dokázal. “Všichni studenti se vy-
dají dovnitř, jakmile začne palba. Běžte co nejrychleji a co nejspořádaněji, jak je to možné.” 

Carson zkontroloval své 30-ti ranné zásobníky a nastavil své MP5SD na tří-rannou palbu. 
Carson se podíval na Franka. “Já začnu, až vyprázdním svůj první zásobník, tak ty pokračuj. Dobře?” 
V té chvíli další výstřel zasáhl další pneumatiku. “Tak, teď už mě opravdu naštvali. Připraven?” 
“Připraven…” řekl Frank. 
Carson se rychle ohlédl za sebe na Hamida. “Popřejte mi hodně štěstí.” 
Postavil se a téměř okamžitě začal střelbu ve všeobecném směru, odkud přišly ty výstřely. Dostal se k 

Humvee zrovna, když mu v zásobníku došly kulky. Studenti utíkali a nastala dvou sekundová pauza, jak 
Frank vyšel zpoza stromu a začal střílet ze své M4 Carbine ve stejném všeobecném směru, kterým střílel i 
Carson. Studenti utíkali nahoru po schodech a Hamid je povzbuzoval. Zatímco Frank střílel, Carson zacvakl 
další zásobník do své MP5 a sledoval jakýkoliv pohyb naproti přes ulici. Frank se připojil ke Carsonovi u 
Humvee, když mu došel jeho vlastní zásobník. 

“Vystřílím ještě jeden zásobník,” řekl Carson, “až skončím, ujisti se, že jsou všechny děti odsud pryč, 
dobře?” 

“Rozumím.” 
“A zkontroluj Joea,” řekl Carson. “Jestli je mrtvý, vezmi jeho pistoli a munici. Rozumíš?” 
“Ano, pane.” 
Carson se postavil a začal střílet. Frank běžel kolem ke straně školní předzahrady a rozhlédl se, ale 

všichni byli pryč. Běžel k Joeovi a uviděl, že má prostřelenou hlavu. Byl mrtvý. Sakra, nedostávám zaplace-
no dost na to, abych se nechal zastřelit. Frank vzal Joeovu pistoli a dva zásobníky z jeho pásu a běžel zpět 
krátkou vzdálenost k Humvee, kde ohlásil své novinky. 

Carson vyměnil svůj zásobník. “Sakra! Joe byl dobrý člověk.”  
“Máme dvě možnosti, buď jít po těch hajzlech a sejmout je, nebo ustoupit do školy. Nechci nechat naše 

Humvee bez dohledu. Myslím, že na něj budou dál pálit. Můžeme s ním jet i tak, jak je, ale je to můj miláček 
a štve mě, že na něj střílí.” Carson se odmlčel a otočil se na Franka. “Myslíš, že ti hajzlové mají RPG?” 

“Je to možné, ale nepoužili už by je, kdyby je měli?” 
“Možná ne kvůli těm dětem. Nevím, jestli dává smysl tady zůstávat. Kdybych byl jimi a měl bych RPG, 

použil bych jej, což by útěk udělalo mnohem těžším. Jestli jediné, co mají, jsou odstřelovači, poradíme si s 
nimi, stejně tak i tento můj miláček.” 

Carson se odmlčel a rychle se podíval dovnitř do Humvee. 
“Udělejme to tak,” řekl Carson. “Vezmu zásobníky munice, které máme a tašku s proviantem a potom 

ustoupím na schody. Ty mě budeš krýt. Až se dostanu na schody, budu krýt já tebe a ty půjdeš za mnou. 
Dobře?” 

“Ano, pane.” 
“Tak jdeme na to… teď!” 
Frank se postavil a začal střílet. Budova naproti škole byla ďubkovaná od jejich střelby a v ulicích byl sil-

ně cítit pach střelného prachu. Carson vzal jejich munici a tašku s proviantem a běžel ke schodům, když 
ucítil ostré bodnutí a spadl na zem. Co to, ksakru, je? Podíval se dolů na své kotníky a viděl, že krvácí. 
Kulka ho zasáhla do pravého kotníku. Sakra! 

“Franku!” zakřičel Carson. “Tam!” 
Frank se podíval, sledoval jeho prst a začal střílet bez míření tím směrem, zatímco ustupoval ke Carso-

nově pozici. Frank se ohnul a jedním tahem pomohl Carsonovi na nohy, zatímco střílel ze své M4 ve směru, 
ze kterého je mučily přízraky. 

Schodiště už nebylo dále úkrytem, neboť se otevřel nový střelecký úhel a tak se ti dva muži odbelhali 
skrz hlavní dveře, vpadli dovnitř a zavřeli za sebou nohama těžké dřevěné dveře. 

“Jak moc to je špatné?” zeptal se Frank. 
“Ti hajzli mě trefili do kotníku,” křičel Carson a škubal se bolestí. 
Frank pomalu vzhlédl do chodby plné dětí, před nimiž stál Hamid s nataženými pažemi, jako by říkal dě-

tem, aby se držely dál. 
Hamid se lehce usmál. “My jsme Iránci; už jsme slyšeli nadávky i dříve.” 
Carson se sklonil a začal si rozvazovat svou pravou botu. “Dobře pro ně, teď by si raději měli ucpat uši, 

protože až si sundám tenhle krám, nevím, co vyjde z mých úst. Možná byste je měl vykázat do tříd…” 
Hamid se otočil na své studenty a pokynul na učitele, kteří byli mezi nimi. “Vraťte se do svých tříd a buď-

te v klidu.” 



62 
 

Jeden z rodičů strážců, starší dobře vypadající muž, předstoupil a promluvil persky. “Hamide, můžu po-
moct tomu vojákovi. Mám dobré zkušenosti se zraněními.” 

“Dobře, Karime.” 
Carson se otočil. “Kde je teď to dítě?” 
“Je ve druhém poschodí.” 
“Dá se nějak dostat do druhého poschodí?” 
Hamid zakroutil hlavou. “Ne, jen po hlavním schodišti…” 
“Nějaké stromy poblíž budovy?” 
Hamid postupně kroutil hlavou. “...Ne…” 
“Nezníš příliš přesvědčivě. Potřebuji naprostou jistotu.” 
“Potřebuji zkontrolovat jeden strom…” 
“Udělej to,” řekl Carson. “Ještě něco, co bych měl vědět?” 
Hamid si odkašlal a ze slušnosti si podržel před pusou ruku. “Je tady taky jeden člověk, který mu pomohl 

utéct od Baluchů. Jmenuje se…” 
“V jakém je stavu?” 
“Právě je ošetřován…” 
“Je také postřelen?” 
“Ne, měl souboj a je potlučený.” 
Carson se otočil na Franka. “Potřebuji, abys sledoval ulici.” Pak se Carson podíval zpět na Hamida. “Ko-

lik tu máte dospělých?” 
Hamid se rozhlédl. “Asi dvacet…” 
“Potřebuji jich deset tady dole, co nejdříve je seženeš - nejpotřebnější jsou ti, kteří mají nějaké zkuše-

nosti s pistolemi. Zbytek může zůstat s dětmi.” 
Hamid se otočil a rychle odkráčel pryč chodbou. 
Frank otevřel dveře na škvíru a podíval se ven. “Nic nevidím.” 
“Dobře.” 
Carson dokončil rozvazování své boty a ohlédl se dozadu na strážícího rodiče, Karima. “Říkal jsi, že mi 

můžeš pomoct?” 
Ten muž předstoupil a přikývl. “Ano. Ano.” 
“Tam v té tašce,” promluvil Carson persky a pokýval hlavou, “je brašna první pomoci. Vezmi ji.” Pak 

promluvil anglicky. “Franku, ty hlídej ulici. Cokoliv by se pohybovalo naším směrem a mělo to pistoli, tak to 
zastřel.” 

“Ano, pane.” 
“Já jsem Karim.” 
“Ahoj, Karime, já jsem Carson. Jsi doktor nebo něco takového?” 
“Ne, ale mám dobré zkušenosti se zraněními. Po Sunrotu lidé umírali na škrábnutí na prstu. Ztratil jsem 

takovým způsobem své dítě, tak jsem se naučil, jak ošetřovat rány. Soused byl doktor. On mě to naučil.” 
Karim otevřel brašnu a začal si prohlížet její obsah. Vybral některé věci, které se mu zdály důležité. 

Když byl hotov, shlédl dolů na Carsonovu botu. “Chceš, abych ti to sundal nebo ty sám?” 
“Já si to sundám, jen na to hromadím svou mentální energii. Jsi připraven?” 
“Jsem připraven.” 
Carson si s námahou začal sundávat botu, cukal se při tom bolestí, ale zvládl kontrolovat svou reakci 

bez většího křiku či nadávek. 
Karim se ihned podíval na jeho levý kotník, stáhnul mu ponožku a otřel krev z oblasti rány kusem sterilní 

látky, kterou našel v brašně první pomoci. “Nikdy dříve jsem neviděl dezinfekční sprej, předpokládám, že to 
štípe…” 

“Ach, ano, dost to štípe,” řekl Carson a nervózně se zasmál. “Aplikuj ho.” 
“Nejdřív chci prozkoumat tu ránu,” řekl Karim. Sehnul se, aby na ni viděl zblízka. “Vypadá to, že kulka 

prošla čistě skrz a minula kost. Převážně zasáhla lýtkový sval a vaši Achillovu šlachu. Ta dostala zásah. Je 
to čistá rána.” 

“Tak to je dobrá zpráva, že?” 
“Ano, velmi dobrá zpráva,” řekl Karim a usmál se. “Zkontroluji, jestli je oblast rány čistá a pak tě pevně 

obvážu. Budeš si potřebovat lehnout na záda s nohou nahoru.” 
“Tak to je špatná zpráva… na jak dlouho?” 
“Nevím, přinejmenším na několik hodin,” řekl Karim s pokorným pokrčením rameny.  
“Sakra…” 
Hamid se vrátil s posilami tvořenými muži, kteří všichni vypadali neklidně. “Našel jsem ty nejlepší muže, 

které jsem mohl najít. Někteří z nich mají zkušenosti se střelnými zbraněmi.” 
“Kdo z vás už střílel z pušky?” 
“Já…” řekl klidně vypadající muž, který opatrně zvedl svou ruku. 
“Podívej se na tu pušku tam,” řekl Carson persky, “je to M4 Carbine, jedna z nejsilnějších zbraní na pla-

netě. Střílí tří ranné dávky, má zásobník na 30 výstřelů a může zabít člověka ze dvou set metrů. A má jen 
malý zpětný ráz. Myslíš, že s ní můžeš zacházet?” 

Muž nervózně přikývl. 
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“Tak si ji vezmi. Chci, abys měl stanoviště u okna na druhém poschodí, ze kterého je dobrý výhled před 
vchod. Chci, abys s sebou vzal dva další a ti z vás, kteří nebudou mít pistole, budou pozorovateli. Sledujte 
cokoliv, co se pohybuje. Jestli to bude mít pistoli, okamžitě mu to ukažte, ale nespouštějte oči z cíle. Rozu-
míte?” 

Muži přikývli. 
Carson se rozhlédl kolem na shromážděné muže. “Ještě někdo střílel z pistole?” 
“Já,” řekl jeden muž a zvedl ruku. 
“Franku, dej tomu muži svou pistoli,” řekl Carson. “Ty si vezmi moji.” 
Carson sebou škubl bolestí, jak Karim začal dezinfikovat oblast rány. Hlasité nadávky se ozývaly chod-

bou. Pak se uklidnil a pokračovat v mluvení. “Dobře, ještě mám dvě pistole. Kdo další umí střílet?” 
Nikdo už ruku nezvedl. Pak předstoupil jeden z učitelů. “Nikdy jsem nepoužil pistoli, ale jsem zručný s 

mechanickými věcmi.” 
“Jako například s čím, s auty?” zeptal se Carson posměšně. “Toto nejsou auta.” 
“Byl jsem strojní inženýr, stavěl jsem reaktorová jádra…” 
“Skutečně? A to tě kvalifikuje střílet z pistole? Dobře, sakra, proč ne? Vezmi si ji.” Carson podával tomu 

muži Colt 1911. “Je to silná zbraň. Nechám Franka, ať vám, chlapci, během sekundy ukáže, jak se s tím 
střílí. Potřebuji ještě jednoho, který si myslí, že může střílet z ruční pistole. Jsou tu ještě nějací mechanici?” 

Předstoupil muž ve středních letech, byl to jeden z rodičů strážců. “Já to zvládnu.” 
“Dobře, tedy máme naše střelce. Ti zbylí budou pozorovatelé. Jednoho střelce chci na horním podlaží - 

to budeš ty s M4. Běž! Teď ty, běž se dvěma pozorovateli na tamtu stranu v hlavním poschodí. Vyber si 
takový výhled, který není blokován stromy. Běž! Tebe chci na tamté straně se dvěma pozorovateli. Hamide, 
je tu nějaký zadní vchod?” 

“Ano, ale je vždy zamčený.” 
“Dobře, tebe chci u zadního vchodu se dvěma pozorovateli, každý na jedné straně. Běžte!” 
Carson sebou znovu škubnul bolestí, když mu Karim pevně obvazoval kotník. “Hamide, chci se setkat s 

tím chlapcem. Můžeš to zařídit?” 
“Dovedu ho sem,” odpověděl Hamid a potom odešel pryč. 
“Franku, chci, abys je rozestavil a ukázal našim střelcům, jak se používají jejich zbraně. Neber nic za 

samozřejmé. Dobře?” 
“Hned, pane?” 
“Ano, začni s tím mužem na druhém poschodí, který sleduje hlavní vchod. Ujisti se, že stromy jsou v po-

řádku; zneklidňuje mě, že ti Baluchianští hajzlové - kteří mají špatnou pověst o své prohnanosti - si najdou 
nějaký strom a použijí ho jako přístupový bod. Jestli takový strom uvidíš, ujisti se, že poblíž něj máme střel-
ce a pozorovatele, který je na ten strom zaměřený. Rozumíš?” 

“Ano, pane.” 
“Ještě jednou naposledy se podívej před vchod a ujisti se, že se nic neděje. Od té doby, co jsme vešli 

dovnitř jsem neslyšel žádné další výstřely… to mě zneklidňuje, proč najednou tak ztichli… došly jim kulky 
nebo co?” 

Frank se podíval ven, opatrně prozkoumal ulice a budovy kolem nich. “Všechno vypadá čistě.” 
Carson se podíval na Karima. “Slyšel jsem, že se vaše policie vyhýbá přestřelkám?” 
Karim si protřel prsty společně svým palcem. “Pokud nejsou zaplaceni, nemíchají se do toho. Právě teď, 

díky všem těm výstřelům, je policie zaměstnána hlídáním sousedství, kde sídlí jejich bohatí patroni a oni je 
ochraňují. To je vše, co dělají.” 

“Jaká horda bezcenných soukromých bezpečnostních strážců… zatraceně!” 
Carson chytil Franka za košili. “Podívej, chci, aby sis vzal mou pistoli. Mám ještě boční zbraň a budu krýt 

vchod. Chci, abys rotoval. Sleduj všechno. Musíš být mýma očima a ušima. Když ti bude něco smrdět, dej 
mi vědět. Já nikam nepůjdu.” 

Carson se otočil na Karima. “Můžeš doprovázet Franka? Ukázat mu to tady… pomoct mu se tu zorien-
tovat?” 

Karim přikývl. “Ano, ale ty si potřebuješ podepřít svou nohu nahoru. Podám ti polštář…” 
“Použijeme tašku s proviantem, to bude stačit.” 
Karim umístil tašku s proviantem do nejvertikálnější pozice a opatrně na ni umístil Carsonovu nohu. “Je 

to dobré?” 
“Dobré. Tak chlapi, rozejděte se.” 
Frank zavřel hlavní dveře. “Seš si jistý, že budeš v pořádku?” 
“Sakra, ano. Jestli bude nějaký Baluchian natolik hloupý, že se pokusí dostat přes tyto dveře, bude uví-

tán tímto Smith a Wessonem 9-1-1.” 
Frank poplácal Carsona na rameno a odešel pryč chodbou s Karimem, který ho vedl. To všechno kvůli 

malému klukovi. To nedává vůbec žádný smysl. 
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Kapitola 32 - Slepá ulička 

Terran se konečně najedl pořádného jídla - poprvé za dva dny. Jedl a pil, dokud necítil, že by se jeho 
žaludek poslední kapkou zadřel a ve strašlivém reflexu by ji vyzvracel. Kontroluj se. Hamid a Nouri ho našli 
právě včas nebo by pokračoval v jídle. Terran se chtěl podívat na Sanjura, ale bylo mu řečeno, že spí. Ale 
copak může člověk ve stavu bezvědomí vlastně spát? Nechal jim jejich lež. 

Terran už dříve slyšel střelbu, ale jeho prioritou byl jeho hlad a žízeň. Dobře si uvědomoval, že dorazila 
pomoc. Přes hlasitou kakofonii pistolí cítil jistý typ útěchy. Někteří ze studentů, kteří zůstali na školním dvo-
ře, se vrátili poté, co začala střelba, a hlásili, co se stalo. “Mají silné pušky, budeš v bezpečí!” říkali studenti. 
Věděli, že jeho anglická slovní zásoba je malá a tak mu to ukazovali pantomimicky. Terran dokonale rozu-
měl. 

Terran šel za Hamidem a Nourim dolů po centrálním schodišti, aby se setkal s kapitánem, který doručí 
Terrana a Nouriho do Dillí. 

“Bude Sanjur v pořádku?” zeptal se Terran. 
“Přál bych si, abych mohl říci ´ano´ a být si tím jistý,” odpověděl Nouri, “ale opravdu nevím. Pokoušíme 

se ze všech sil dát mu napít…” 
“Takže je při vědomí?” 
“Ano, ale ztrácí jej a nabývá.” 
“Co dělá, když je při vědomí?” zeptal se Terran. 
“Ptá se na tebe, kde jsi, kde je Josid… a tak.” 
“Kdy ho budu moci vidět?” 
“Až skončíme setkání s kapitánem, vezmu tě k němu.” Nouri mrknul za sebe na Terrana. “Dobře?” 
“Dobře, ale také ti připomínám, že nechci odjet dříve, než uvidím Parto a Dorri.” 
Nouri se zasmál a přikývl, když se ohlédl přes rameno, aby se očima setkal s Terranem. 
Kráčeli dál kamennou chodbou ke vchodu, kde Carson ležel na zemi, držel pistoli a zíral na dveře. 
Hamid je představil a potom se rychle omluvil. 
Carson se trochu zakoktal, jak se pokoušel najít způsob, jak prolomit ticho vzdalujících se Hamidových 

kroků. “Posaďte se, prosím, a připojte se ke mně.” 
Nouri se posadil a opřel se o zeď kolmo ke Carsonovi. Poklepal na zem vedle sebe a ukazoval tak Ter-

ranovi, aby se k němu přidal, což také udělal. 
“Můžete mluvit anglicky, jestli je to pro vás jednodušší,” řekl Nouri. 
“Perština je v pořádku. Studoval jsem ji deset let z jistého důvodu; rád ji používám, když můžu.” 
“Mluvíte velmi dobře,” pozoroval Nouri. 
“Předpokládám, že ten chlapec nemluví anglicky - a co persky?” 
Nouri zakroutil hlavou. “Terran nemluví ani jednou z těch řečí, ale můžu mu překládat.” 
Carson trochu změnil svou pozici a natáhl nahoru ruku, signalizujíce, že se potřebuje koncentrovat na 

něco jiného. Vzal svůj mikrofon komunikátoru a posunul ho do pozice. “Pak zůstaň s předním střelcem. 
Dobrá práce, Franku. Díky. Přepínám.” 

Carson zatlačil svůj komunikátor na stranu a vrátil svou pozornost na Nouriho a Terrana. Pečlivě si Ter-
rana prohlížel. Neviděl nic, co by na něm bylo zvláštního, ale když se na něj Terran podíval, Carson najed-
nou uviděl jeho oči. “Kde přišel k modrým očím?” 

Terran promluvil dříve, než Nouri mohl odpovědět a pak Nouri řekl svůj komentář. “Říká, že barva jeho 
očí je nepodstatná. Chce, abyste se soustředil na záležitost, která je před námi: jak se odsud dostaneme 
tak, aby nikdo nebyl zraněn nebo zabit?” 

Carson se podíval na dveře a zasmál se pro sebe. “No, jak můžete vidět, dostat se dovnitř nebylo příliš 
snadné - já jsem zraněn a jeden z mých mužů je mrtvý. Takže si představuji, že odejít bude ještě těžší. To 
je můj počáteční vhled.” Carson se poškrábal na straně obličeje. Jeho vousy mu připomínaly, že už to je tři 
dny, co se naposledy holil. Byl rád hladce oholen, protože barva jeho vousů byla převážně rudá a jeho muži 
mu vždycky říkali Rudovous, když si nechal narůst vousy. Nesnášel tu pirátskou přezdívku. Přesněji řečeno 
neměl rád piráty, nebo si to tak aspoň říkal. Ale psycholog, kdyby to s nějakým kdy konzultoval, by spíše 
více inklinoval ke spojení Carsonovy averze k pirátům s jeho asociacemi z dětství, kdy měl zrzavou hlavu a 
kvůli tomu se mu posmívali. 

“Pěkně popořadě. Potřebuji vědět, jaké zásoby si s sebou chceš vzít… zvláště těžké věci.” 
Terran opět promluvil dříve, než mohl Nouri odpovědět a Nouri to věrně přeložil. “Říká, že chce s námi 

vzít také Sanjura.” 
“Dobře,” řekl Carson, “mám otázku. Jestliže nemluví persky ani anglicky, jak to, že odpovídá na moje 

otázky?” 
“Je velmi chytrý, kapitáne Bruneli, slyší jediné slovo jako třeba ´vzít´ a v kontextu našeho setkání pocho-

pí podstatu vaší otázky. To je všechno.” 
“Hmhm,” zamumlal Carson. “Kdo nebo co je Sanjur?” 
“Ten muž, který ho zachránil a přivedl sem,” odpověděl Nouri. 
“Ne…” Carson pomalu kroutil hlavou. “Ne, mým příkazem bylo přivézt zpět s sebou vás, pouze vás dva, 

nikoho jiného. Omlouvám se, to nemůžu udělat. To neudělám. Rozumíte?” 
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Terran vášnivě vybuchl asi na deset sekund a potom se podíval tvrdě na Carsona. 
Nouri nemohl skrýt své znepokojení. “Říká, že odmítá odjet bez Sanjura. Jestli tady Sanjur zůstane, 

Moshad ho zabije. Jestli Terran odejde, Moshad bude hledat vražednou pomstu a Sanjur bude jeho cílem… 
bezpochyby.” Nouri se otočil na Terrana znepokojen možností slepé uličky. 

“Podívej, pojďme si něco ujasnit. Byl jsem najat ředitelem Fakulty. Dostávám své příkazy od něj. Ne od 
nějakého dvanáctiletého kluka a vůbec mě, ksakru, nezajímá, jak je chytrý. Mám s těmito situacemi zkuše-
nosti a jeho život - a naše životy - závisí na vaší schopnosti mě poslouchat a plnit mé příkazy do písmene. 
Rozumíte?” 

Nouri sebou trochu škubnul v přímé podstatě Carsonových slov. Terran v jeho tónu cítil hněv a tak měk-
ce promluvil. 

Nouri naslouchal, položil Terranovi otázku a pak se otočil ke Carsonovi, který právě znovu zvedl svou 
ruku nahoru a dal si komunikátor k ústům. “Zopakuj to, Franku. Přepínám.” 

Carson zaujatě naslouchal a pokynul Nourimu, aby otevřel dveře. “Otevři dveře na škvíru, chci se na to 
podívat. 

Kapitola 33 - Náš problém 

Javad pomalu kráčel přes ulici s oběma rukama zvednutýma nad hlavu a ve své pravé ruce držel primi-
tivní prapor, který byl tvořen pruhem látky z bílé košile uvázaným k větvi ze stromu, kterou Javad slabě 
mával v lehkém vánku. 

“Ať nikdo nestřílí,” přikázal Carson do svého komunikátoru. 
Carson se otočil k Nourimu a potom k Terranovi. “Kdo je ten muž?” 
Nouri se pozorně podíval a Terrana držel dál od dveří. “To byl Terranův učitel, jmenuje se Javad.” 
“Javad je tady?” zeptal se okamžitě Terran a pokoušel se za Nourim něco vidět. 
“Franku, chci, abys rychle přišel dolů a dobře toho muže prohledal, až ho pozvu na sdílení. Rozumíš?” 
Carson naslouchal a potom se otočil na Nouriho. “Je nějaká možnost, že by nesl bombu?” 
“Není,” zakroutil hlavou Nouri. 
“Seš si jistý?” 
“Ano.” 
Carson promluvil do svého komunikátoru. “Tak pohni tou svojí prdelí. Přepínám.”  
Javadův tlumený křik v perštině se ozval skrz silné dřevěné dveře vchodu do Konzervatoře. “Jsem neo-

zbrojen. Jen chci mluvit s Terranem a jeho zástupci… abychom společně hledali mírové řešení našeho 
problému.” 

“Našeho problému?” zamumlal Carson a pak se otočil na Nouriho. “Řekni mu, ať jde dál.” 
Nouri otevřel dveře asi na osmnáct palců širokou škvíru. “Javade, můžeš jít dovnitř, ale jen ty.” 
Javad pokýval a šel pomalu ke vchodu, uvědomujíce si, že na něj míří několik pistolí. 
Frank a Hamid přišli do vstupní haly a sledovali, jak Javad prochází dveřmi a uklání se Nourimu a Ter-

ranovi. Carson měl stále svou pistoli namířenou na Javada, zatímco Frank ho šacoval na zbraně. 
“Je čistý - obrazně řečeno,” zamumlal Frank, když šel ke Carsonovi.  
“Jenom aby bylo jasno, důvěřuji vám asi tolik, co hlemýžďovi, že umí skákat,” řekl Carson výhružným 

tónem. 
Javad hleděl na Carsona, jako by se mu náhle zjevilo podivné zjevení a bylo viditelné jen jemu. “Kdo 

jste?” 
“Žádal jste mluvit se zástupci toho chlapce… to jsem já. Jaký je váš návrh?” 
“Vy jste voják?” 
“Vy jste Baluch, tak co. Pojďme k věci.” 
Javad vzdychl a v obličeji měl zmatek ze všech těch rozličných lidí, kteří byli v tom prostoru. Krátce se 

obrátil na Terrana a promluvil v baluchianštině, ale Carson ho přerušil. 
“...Ne! Žádné soukromé rozhovory, dokud nebudeme mít dohodu.” 
Javad se zastavil a potom obrátil celou svoji pozornost na Carsona. “Chceme, aby se Terran vrátil do-

mů. Je pro nás velice důležitý. Když ho necháte odejít se mnou, necháme vás mírumilovně odejít a nikdy už 
se nevrátíme. Máte naše slovo.” Javad se uklonil, když dokončil své sdělení. 

“To je to vaše navrhované řešení?” Carson se zasmál. “Já to vidím takto. Zaprvé, ten kluk nechce jít 
zpátky s vámi. To je docela zřejmé. Zadruhé, co se týká palebné síly, nemáte nic a jestliže my se brzy ne-
vrátíme do našeho základního tábora, přijdou další moji muži a vyrojí se na těchto pozemcích s velkými 
puškami a my vás odstraníme. Zatřetí, absolutně vůbec nedůvěřuji tomu, co Baluchové říkají. Takže když si 
spočítáte, kam to povede, tak dojdete k následujícímu: musíte odsud odejít, vzít ten svůj malý gang, skočit 
zpátky na velbloudy a mrskat bičem na jejich zadky, dokud se nedostanete do vaší bohem zapomenuté 
části pouště, kde zůstanete. Když to uděláte, nepůjdu po vás. Máte mé zatracené slovo.” 

Javad se podíval na Nouriho a potom na Terrana, jako by náhle ohluchnul. 
“Moje perština je horší než jeho, možná, že nerozuměl. Hamide, můžeš mu říct, co jsem právě říkal?” 
Hamid udělal malý krok dopředu, zvedl ruku s nataženým ukazováčkem, očima se na chvíli podíval na 

strop a pak se na chvíli odmlčel, než promluvil. “Kapitán říká, že nejste v pozici, abyste Terrana odvedli 
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silou, a protože se Terran nechce s vámi vrátit, pak musíte odejít. Kapitán vás nechá odejít a nebude vás 
následovat do vašich domovů - když odejdete mírumilovně.” 

Hamid se otočil na Carsona pro potvrzení, že jeho překlad byl přesný. 
“Mluvíš jako opravdový diplomat,” řekl Carson s lehkým úsměvem. 
“Vy nechápete,” odpověděl Javad, “Terran je naší nadějí na lepší budoucnost. Vidíme ho jako našeho 

duchovního vůdce pro celý náš lid. Nemůžeme ho nechat odejít. Vidíme to jako zkoušku od Alláha, který 
testuje naši sílu a rozhodnost. Moshad a jeho muži neodejdou bez Terrana.” 

“Kdo je Moshad?” zeptal se Carson. 
“Náš vůdce.” 
“A on je s vámi?” 
“Ano, samozřejmě, je to náš vůdce.” 
“Proč tedy nepřišel on místo vás?” 
Javad na chvíli zaváhal. “On a Terran… nejsou přátelé.” 
Carson sebou bolestí škubl, jak měnil svou pozici. “Je některý z vašich mužů zraněný?” 
“Ztratili jsme před krátkou dobou našeho nejlepšího bojovníka…” 
“Ten muž, kterého porazil Sanjur v boji,” přerušil jemně Nouri a jednou přikývl svou hlavou.  
“Ale nikoho v přestřelce?” 
Javad zakroutil hlavou, ale zůstal potichu, nejistý, proč Carson pokládá takové otázky. 
“Tedy já jsem měl muže, dobrého muže, který byl zavražděn vašimi bezcharakterními odstřelovači a já 

sám mám kulku v kotníku. Řekněte vašemu vůdci - tomu Moshadovi - jestli chce mluvit o odškodnění, může 
sem přijít a mluvit, jinak počkám, až dorazí moje armáda a pak vyklidíme tyto ulice od toho vašeho míše-
neckého gangu. 

Ach, a ještě jedna věc - řekněte mu, že jestli ještě jednou vystřelí na moje Humvee tam venku, vezmu si 
za své osobní poslání ho najít. Rozuměl jste tomu všemu?” 

Javad trochu přikývl, ale vypadal extrémně znepokojen. Podíval se směrem k Terranovi, který seděl se 
zavřenýma očima. Javad pomalu začal couvat, našel dveře a vyšel jimi ven bez dalšího slova. 

Terran zatahal Nouriho za košili, aby upoutal jeho pozornost. “Kde je Dorri?” 

Kapitola 34 - Jediný dotek 

Oko, částečně skelné od traumatu a unavené z vyčerpání, mrklo křečovitým, nekontrolovatelným zá-
chvěvem a potom se pomalu otáčelo při hledání něčeho známého. Pár modrých čoček, třpytících se svou 
prostorností, beze stínů, bez času, opětoval jeho těkavé pronásledování a setkal se s ním v jakémsi netě-
lesném mezisvětě, který byl formován pouze záměrem. 

“Ahoj.” 
Z nějakého místa v něm se pokoušel povstat hlas a vykřiknout z jakýchsi hlubin jeho propasti, ale hla-

sivky byly oněmělé a vyčerpané do pouhého zaskřehotání. Zaskuhrání i šepot, to bylo příliš. Měl toho tolik 
co říci, ale byl jako slovo, které nikdy nebylo vyřčeno v žádném jazyce. Jako slovo čekající na své zrození 
jazykem, který k tomu musí být teprve inspirován. 

Ruka směřovala k těm modrým čočkám. Doufal, že jsou skutečné, ale jejich hranice byly nejisté. Majitel 
svalů a kostí, zatnutý a nešikovný, cestoval tou prázdnou vzdáleností, aby našel teplou, malou ruku, která 
něco držela - světlo, pulz, energii, která do něj vstoupila, a on okamžitě cítil, jak se jeho svět naplňuje jas-
ností. Nebylo to takové odhalení, jako když se to, co bylo tajemstvím, najednou objasní. Byl to mnohem 
více pocit; náhlá hojnost naděje. Nestálé elementy, tak jemné, že byly neviditelné dokonce i neviditelnému, 
se seřadily takovým způsobem, že mohly být viděny a cítěny. Mohly plynout ven a naplnit opuštěnou 
prázdnotu. 

Bylo to všechno v tom doteku. Ten přenos k němu dorazil. To, co bylo uzavřeno, bylo najednou otevře-
no. To, co bylo zapáleno, bylo obnoveno chladným deštěm. 

Jeho oko se opět zavřelo. Padla na něj hluboká temnota a on věděl, že bude moci konečně usnout a 
splynout s tichem obnovy. 

Ale dříve než upadl do zapomnění, vstoupila do jeho mysli myšlenka, kterou si přísahal, že nezapome-
ne. On je Mahdi a vůbec o tom neví. 

Kapitola 35 - Přecházející 

Carson seděl v kolečkovém křesle, které mu Nouri připravil. Pravou nohu měl zvednutou a položenou na 
polštáři, který byl uvázaný kolem opěrky na nohu. Carson, Terran a Nouri byli ve školní zdravotní ordinaci, 
která byla na hlavním podlaží vzadu ve škole, na severní straně budovy. Zdravotní ordinace sestávala ze 
dvou místností. Jedna byla vzadu a byla v ní dvě lůžka, a pak oblast ordinace, ve které byl malý výklenek s 
jediným pracovním stolem a velkou kredencí, naplněnou různými obvazy, několika bylinkovými léky a kni-
hami - převážně o první pomoci. Škola neměla zdravotní sestru na plný pracovní úvazek, ale každou středu 
ráno chodila zdravotní sestra, která prováděla rutinní vyšetření studentů. 

Bohužel byl čtvrtek. 
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Carson se sklonil k očím Sanjura, který spal na jednom z lůžek, a potom se podíval na Terrana. “To je 
ten, kterého chceš vzít s námi?” 

Nouri se podíval na Terrana a potom zpět na Carsona a přikývl, jako by překlad byl zbytečný. 
“Vždyť vypadá jako mrtvola. Já sice nejsem doktor, ale i tak ti můžu říct, že nemůže cestovat - ne tako-

vou cestu, kterou máme před sebou. V žádném případě.” 
Nouri promluvil k Terranovi a jeho obličej byl vážný. Čekal na Terranovu odpověď a když ji dostal, za-

kroutil hlavou. 
“Tedy tu zůstaneme. Omlouvá se, že máte všechny ty potíže…” 
“Ne, ty to nechápeš,” přerušil ho Carson a podíval se přímo na Terrana. “Ty nemůžeš říct ´ne´. Ředitel 

Fakulty tě chce, dal mi příkaz vzít tě do Dillí a to se také chystám udělat. Jestli vezmeme tohoto muže…”  
“Jmenuje se Sanjur,” přerušil ho Nouri. 
Carson ovládl svůj hlas a snížil ho na intenzivní šepot. “Jestli vezmeme Sanjura do Dillí, jak dlouho před-

tím, než zemře? Kolik dalších potíží tím vneseme do této mise? Podívej se na mě! Už teď mám potíže. 
Nepotřebujeme další. Je mi líto, ale toto není nemocnice, to je zatracený konvoj do Kandaháru. Ne! On 
nemůže jet.” 

Nouri to přeložil a jak mluvil, Terran se zhluboka nadechl, pak zadržel dech a pomalu vydechl. Na konci 
svého dechu řekl pár slov. 

Nouri svraštil čelo, ale zůstal potichu. 
“Co říkal?” zeptal se Carson. 
“Říká, že nejste Bůh.” 
“Co to znamená?” 
Nouri se upřeně podíval na Carsona svýma očima. “To znamená, že on půjde svou vlastní cestou.” 
“Podívejte, přišel jsem tady, abych vás zachránil a odvezl do Dillí. Ztratil jsem muže. Jsem postřelený. 

Nemůžete nás prostě odmítnout, protože jste změnili svůj názor. Prostě jedete a tím to končí. Tento muž je 
ve špatném stavu. Nemám, jak se o něj postarat… Musíte být přece rozumní.” 

Když Nouri dokončil svůj překlad, Terran se oduševněle podíval Carsonovým směrem a téměř minutu 
bez přestání tiše promlouval. Když skončil, Nouri se otočil na Carsona a odmlčel se, jako by přemítal o 
nejlepším způsobu jak přeložit, co právě slyšel. 

Carson zakroutil hlavou a zamumlal si pro sebe. “Sakra, nemůžu uvěřit tomu, že se tu hádám s děc-
kem.” 

Nouri zvedl obočí a zůstal potichu. 
“Tak do toho, řekni mi, co říkal. Já to zvládnu.” 
Byl to sarkastický tón a Nouri věděl, že Terranova silná vůle Carsona irituje. 
“Říká, že jeho mysl je tvořena takovými důvody, které nemůže vysvětlit nebo vy je nemůžete přijmout… 

neví, co z toho. Ale zítra se to ujasní. Navrhuje, abychom počkali do zítřejšího rána a pak se rozhodli. Když 
bude Sanjur chodit a mluvit, chce vaše ujištění, že ho vezmete s sebou. A pokud nebude, pak ho necháme 
tady, jak si přejete.” 

Carson se najednou usmál, když poslední věta dorazila k jeho uším. “To je rozumné řešení. Přijímám.” 
Carson potom natáhl svou ruku do vzduchu a otočil svůj komunikátor k ústům. “Co to bylo, Franku? 

Přepínám.” 
Carsonův výraz se změnil od radosti ke znepokojení během jediné sekundy. “Situace se nám vyvinula. 

Potřebuji, abyste mě co nejrychleji odvezli ke vchodu. Dobře?” 
Terran něco řekl, když Nouri vyrazil do akce. “Chce vědět, co se děje.” 
“Zní to, jako že náš baluchianský posel je zpět. Tentokrát s nějakou mladou dívkou - možná jednou z 

našich studentek.” 
V okamžiku, kdy Nouri dokončil svůj překlad, Terran vyběhl ze dveří plnou rychlostí k hlavnímu vchodu. 
Carson na něj křičel, aby se zastavil, ale Terran běžel, jako by na tom závisel jeho život. Když se dostal 

do blízkosti vstupních dveří, Frank se ohlédl, když uslyšel zvuk divokého běhu. “Ach, zadrž, človíčku.” 
Frank blokoval dveře a držel Terrana svými pažemi, zatímco Terran zápasil. Chodbou přicházel Carso-

nův křik a také Nouriho: “Zadrž ho uvnitř!” 
Frank Courtman byl veliký muž, docela průměrné výšky, ale byl mohutně stavěný a jak s ním Terran zá-

pasil, bylo to marné proti Frankově konstituci, jež byla podobná nosorožci. 
Terran zakřičel na Nouriho, když ti dva muži dorazili. “Mají Dorri!” 
“Jak to víš?” zeptal se Nouri. 
“Copak na tom záleží? Musíme ji zachránit a já jsem jediný, kdo to může udělat. Musejí mě nechat jít.” 
Nouri to přeložil a Carson začal kroutit hlavou, ještě než dokončil svá slova. “Nejdříve se podíváme, co 

chtějí. Otevři dveře, ať je vidím.” 
Frank se vymotal od Terrana a přesunul se ke dveřím a pomalu je otevřel. Byli tam dva muži a malá dív-

ka, stojící poblíž betonové lavice vedle ulice. Jeden z mužů držel pistoli. 
“Co chcete?” zakřičel Carson. 
Ti dva muži mezi sebou promluvili tichými hlasy. “Máme návrh. Vyměníme tu dívku za Terrana. Velmi 

jednoduchý obchod. Nic komplikovaného.” 
Carson zakřičel skrz otevřené dveře. “A když nevyměníme?” 
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Terran si dřepnul, aby viděl mezi Frankovýma nohama a mohl obhlédnout scénu. Byl to Javad a 
Moshad. Moshad držel Dorri za jednu ruku.  Dorri se očividně bála, ale nebrečela. Vlasy měla rozcuchané a 
na obličeji modřinu. Odpolední světlo bylo silné, stejně jako stíny okolních stromů. 

“Raději jsme to nechtěli říkat, ale pro tu dívku to nebude snadná noc,” řekl Javad. Jako posel se očividně 
necítil dobře. 

V tom okamžiku Terran věděl, že musí podniknout akci. Z Frankova pasu vzal postranní zraň a vší silou 
odstrčil Franka ke stěně a plnou rychlostí vyběhl na ulici. Moshad a Javad instinktivně ustoupili zpět, ale 
když Moshad viděl, že je to Terran, zvedl svou paži a signalizoval tak svým mužům, aby nestříleli. 

Terran běžel na deset stop k jejich pozici a celou dobu byl soustředěný na Dorri. Pistolí mířil na Mosha-
da, který se smál, když to viděl. “Ty mě teď chceš zastřelit? Udělej to a moji muži tě naplní kulkami a tato 
dívka tě pak bude hned následovat. Dej dolů tu pistoli!” 

Terran pomalu spustil pistoli ke svému boku. 
Carson nadával a řekl Frankovi, aby více otevřel dveře, aby mohl střílet. Pak přikázal Frankovi, aby šel 

nahoru, aby získal lepší střelecký úhel a aby použil jednoduché dávky. Frank odběhl, naštvaný, že ho tak 
překvapilo malé dítě. 

“Ztratil jsi všechen smysl pro čest, že unášíš nevinnou dívku?” zeptal se Terran. “Nech ji být.” 
“Nebo co? Ztratil jsi snad smysl pro skutečnost? Já jsem šéf policie. Já jsem Pirdahovou autoritou. A ty 

už mě znovu nebudeš obcházet.” 
Carson promluvil do svého komunikátoru. “Franku, jsi na místě?” 
Pak poslouchal Frankovu zprávu. “Máš dobrý střelecký úhel?” 
Hamid předstoupil před Carsona. “Musíte něco udělat. Oni ho odvedou!” 
“Sakra!” Řekl Carson, když sledoval, jak Moshad zvedá tu dívku a drží ji před sebou jako štít a pak dává 

pistoli ke straně její hlavy a pomalu ustupuje na odvrácenou stranu Humvee za účelem ochrany. “Naposle-
dy. Tu dívku za Terrana.” zakřičel Javad. 

Terran pomalu zvedl svou paži.  
“Ať tě to ani nenapadne,” přikázal Moshad. “Dej tu svou pistoli dolů nebo přikážu svým mužům, aby stří-

leli.” 
“Javade, ty jsi byl můj učitel. Souhlasíš s tím šílencem? Nechte tu dívku jít. Ona je nevinná. Když to udě-

láš, budu s vámi vyjednávat…” 
“Není nic k vyjednávání,” zavrčel Moshad. “Ty prostě půjdeš s námi. Vrátíš se do svého domova, kam 

patříš. Máš deset sekund a pak vydám svůj příkaz.” 
Terran se podíval na Dorri. Její oči byly plné důvěry. Po tváři jí padala jediná slza a Terranova paže 

spadla s ní a on zahodil svou pistoli. “Vyhrál jsi. Půjdu s vámi s jednou podmínkou.” 
Moshad nedokázal skrýt své překvapení. “Jakou?” 
“Javad vrátí Dorri bezpečně řediteli školy,” řekl Terran. “Až uvidím, že je bezpečně uvnitř, půjdu s Java-

dem.” 
Moshad se otočil k Javadovi. “Vezmi tu dívku.” 
Byli teď na druhé straně Humvee a Moshad postavil Dorri na zem. Cítil se bezpečně za brněním té že-

lezné bestie. 
Terran se otočil směrem ke škole. Pistole ležela na zemi před Humvee na jeho straně, poblíž vchodu do 

školy. 
Javad křičel, když šel kolem vozidla s Dorri za ruku. “Dovedu ji ke dveřím a předám ji. Prosím, nestřílej-

te.” 
Moshad se díval přes skleněná okna na Terrana. “Pojď sem na mou stranu.” 
“Ne dříve, než uvidím, že je bezpečně předána,” odpověděl Terran. 
Terran udělal krok blíže k pistoli ležící na zemi. 
“Dobře, tak zůstaň tak, abych na tebe viděl,” řekl Moshad. 
Javad a Dorri vyšli po schodech a Dorri vběhla do dveří. 
“Je uvnitř. Teď pojď sem.” 
Javad skočil dolu ze schodů a rychle šel k Terranovi, v jeho tváři byla naděje. Ale to trvalo jen krátce, 

než Terran skočil po pistoli a jediným hbitým pohybem se přetočil na bok a vystřelil rychle za sebou šest 
výstřelů pod Humvee. První kulka škrábla Moshada do kotníku, ale to stačilo, aby spadl na zem. Druhá 
kulka minula, stejně jako třetí, čtvrtá a pátá, ale šestá kulka našla jeho stehno a Moshad sebou škubl v 
náhlé bolesti. Javad skočil na Terranovu stranu Humvee, když střelba zkrápěla ulici z obou stran. Bylo to 
jako krupobití kovových kulek, které valily své hněvivé nadávky jako nějaký šílenec. 

V tom pekle se Javad podíval na Terrana s hrůzou v očích. On právě zabil Moshada? Copak se zbláz-
nil?  

Po minutě naprostého chaosu se přestřelka uklidnila do pouhých kapek. Všude bylo sklo. Mračna kouře 
se vznášela v ulicích jako děsiví duchové, zvedající se a padající v klikatících se vlnách. 

“Javade, přiveď ho!” přikázal Moshad a vzdychal bolestí. 
Javad natáhl své paže k Terranovi, který stále ležel na zemi vedle obrubníku u přední pneumatiky. “Pojď 

se mnou.” 
“Pojď ty se mnou,” řekl Terran. 
“Ty víš, že já nemůžu. Ty to musíš udělat. Za dva nebo tři roky započne tvá mise…” 
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“Javade, nevykládej mi tady o proroctvích. Vím, co říkají, ale také vím to, co vidím já. Co vím já. A já 
nejsem tou osobou z proroctví, nehledě na to, jak moc si to Pirdah přeje.” Terran se odmlčel a podíval se 
pod Humvee, aby zkontroloval Moshada, který si trhal košili, aby si mohl ovázat své stehno. “Jak můžeš žít 
mezi lidmi, kteří vyhrožují nevinným dětem? Pojď se mnou. Můžeš se ke mně připojit.” 

“Jsi v pořádku, Terrane?” Nouri zavolal zpoza hlavních dveří. 
“Ano, jsem v pořádku,” zakřičel Terran zpět. 
Moshad zavrčel. “Až Pirdah uslyší, že jsi postřelil jeho šéfa policie…” 
“... tak konečně pochopí, jak jsem oddaný své cestě.” Přerušil ho Terran a dokončil tak Moshadovu větu. 

Jeho hlas byl posazený výše než Moshadův, ale jeho mocnost nebyla o nic méně prudká než jeho. “Ty tady 
nejsi žádná oběť, takže nás ušetři svých slov.” 

Javad se s obdivem podíval na Terrana. Byl v přítomnosti Boha, Boha válečníka, který sjednotí celé lid-
stvo… a on mu nabídl možnost, aby šel s ním. Z jakýchsi hlubin Javadova nitra vyletěl impulz k jeho ústům 
v podobě zašeptané naděje. “Půjdu s tebou.” 

Terran se usmál a podíval se na vchod do školy. Viděl Franka, jak drží svou pušku a se zájmem ho sle-
duje. Terran ukázal na Javada a sebe a potom na vchod. Frank přikývl a otevřel dveře o palec či dva šířeji, 
rozhlédl se kolem a potom ustoupil do stínů. Terran slyšel slabé mumlání hlasů. O sekundu později se 
Frank objevil a signalizoval odpočítávání na svých prstech. Deset, devět, osm… 

Pak se Humvee náhle zatřáslo. Terran se podíval a uviděl Moshada, který se snažil dostat dovnitř. Ter-
ran věděl, že musejí rychle vyběhnout. 

“Běž!” zakřičel Terran. 
Javad následoval Terrana nahoru po schodech a všichni byli vyděšení. 
Nepadl ani jediný výstřel a Frank stál za dveřmi jako chytající strážce, který nechce blokovat vchod. Oni 

vyrazili na číslo šest? 
Moshad se pokoušel dostat do pozice vhodné ke střelbě. Namířil svou pistoli skrz rozbitá okna Humvee, 

ale neměl přímou linii. Frustrovaný zakřičel svůj příkaz ke střelbě a na vchod okamžitě dopadla erupce 
střelby. Frank byl jako přišpendlený. Nemohl nic dělat. 

Terran a Javad vběhli do vchodu a Frank zabouchl dveře mocným kopnutím. 
Střelba okamžitě ustala. Terran se otočil, aby zkontroloval Javada a uviděl, jak se na jeho košili pomalu 

začínají rýsovat obrysy zásahů. Javadovy oči již vypadaly opuštěné jeho duchem, když se dívaly do Terra-
nových. Přiskočil, aby podržel svého učitele a v mnoha ohledech i svého otce. 

Javad se zhroutil a jeho oči již zíraly bez soustředění. Jeho ústa se pohybovala jako posedlá, kroutila se 
a hledala slova. Jediné, co Terran mohl dělat, bylo plakat a něžně hladit Javada po tváři. Pak na Javada 
konečně sestoupila úleva a jeho ústa vydechla poslední dech a s ním i jednoduchá slova: “Alespoň umírám 
ve tvé přítomnosti.” 

V tom okamžiku místnost potemněla, jako by na ni padl stín od přecházejícího Boha. Terran na svém 
rameni ucítil ruku a tak se otočil a uviděl, jak se na něj usmívá Dorri. Slyšel, jak něco říká, ale Terran byl v 
nějaké jiné realitě, kde šok ochraňuje před slovy, myšlenkami a čímkoliv, co vzorkuje třetí dimenzi. V tom 
prostoru, který je obvykle prázdný od čehokoliv, co by mohlo mást, objal Javadova ducha nejjednodušším z 
pocitů: láskou. 

Kapitola 36 - Cesta 

Sloupec života se rozpíná nepovšimnut démony a anděly; dokonce se zdá, že i Bůh je naprosto nepří-
tomen. Velice často je život připraven na monumentální transformaci, avšak musí počkat na odvahu k roz-
květu. Někdy se dokonce roky a roky připravuje na transformaci, pozorujíce záblesky naděje, které prochá-
zejí nad hlavou jako pátrací světla z nebes, avšak jejich paprsky osvěcují klec a nikoliv půvabnou, jedineč-
nou esenci. Toto briliantové zrníčko zůstává neosvíceno jakýmkoliv světlem. (Což by svíčka mohla rozjasnit 
slunce?) 

Cesta sama je nepopsatelná. Kdyby mohla být sdělena, oživena ústy, byla by iluzorní. Je to věc, která je 
zamčená v jeskyni, kam se i ty nejčistší oči nikdy nedívají. Srdce, to nejvnitřnější jádro vědomí, není v těle. 
Není uvnitř věci, která je dimenzionální. Neexistuje nic, co by ho mohlo obsahovat. Toto centrální jádro je 
tou cestou. Zdá se být rozporuplné, že jádro - ta nedělitelná část - má rozsah vesmíru, že se rozprostírá tak, 
až se stává jediným, jenž je vším. A je to ta nejmenší částečka vědomí v samém centru, která je nejmoc-
nější, protože ona je tou cestou, nikoliv jako nádoba nebo klec, nýbrž jako štěrbina inteligence všech věcí: 
esence lásky. 

Ti, kteří se dívají skrze tuto štěrbinu, vidí, jak být. Dělá je to v lidských pojmech dokonalými? Ne. Sužují 
je problémy? Ano. Co je tedy dosaženo? Nic. Co je tedy ztraceno? Nic. Tak proč hledat cestu? Nehledej. 
Buď ve svém srdci. Buď ve svém jádru. Buď na své stezce. Ale proč?! (Dlouhé ticho, takové, které vzbuzuje 
pozornost.) Protože budeš sám sebou. 

Terran se najednou probudil a viděl, jak se na něj dívá Dorri. Protřel si oči a potom vynutil úsměv smě-
rem k Dorri. Jak se v něm stále ozývaly ty hlasy, byl chvíli zmaten. Dorri přišla k němu a objala ho. Bylo to 
dlouhé objetí a Terran cítil, že se Dorri něčeho bojí. Byla tma; místnost osvětlovala jediná svíčka. Spal po-
blíž Sanjura, který zůstával dál ležet. 
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Když se Terran posadil na bok své postele, pokoušel se pročistit si hlavu a zorientovat se. Záležitost s 
Javadovou smrtí vířila kolem něj a on se postavil na nohy a kráčel chodbou s Dorri v závěsu. Z Hamidovy 
kanceláře uslyšel hlasy, a tak se rozhodl z ní udělat svůj cíl. 

“Kde jsou tvoji další muži?” zeptal se Hamid. 
“Taky o tom uvažuji,” připustil Carson s úšklebkem. “Nepřijíždějí. Ani jsem neplánoval, že přijedou. Ksa-

kru, možná, že přeci přijedou. Pravděpodobně budou uvažovat, proč už jsme se nevrátili - za předpokladu, 
že si toho všimnou. Zbytek mých mužů, jak jsi to nazval, jsou najatí pistolníci. Frank a Joe byli z mé jednot-
ky v Kandaháru... ti další... ti jsou slátáni bůhví odkud.” 

Hamid vzhlédl. “Aha, Terran je vzhůru.” 
“Kolik je hodin?” zeptal se Terran a díval se směrem na Nouriho, oči měl ještě rozmazané. Kancelář byla 

zaplavena vůní jasmínového čaje a čerstvě nařezaného dřeva. 
Nouri si poklepal ukazováčkem na zápěstí a podíval se při tom na Carsona. 
“Kolem desáté,” řekl Carson, když se podíval na své hodinky. 
Nouri to přeložil. 
Hamidova kancelář byla transformována na válečnou místnost. Celá stěna směrem k zahradě byla za-

bedněna. Jediné osvětlení poskytovala mosazná lampa na podlaze. Na protější straně byla černá tabule, 
která sem byla přinesena z jedné třídy. Křídou nakreslený náčrt připomínal pohled z ptačí perspektivy na 
školu. Její nejbližší okolí oplývalo tečkovanými linkami, které se prořezávaly skrz pokoje a okna školy.   

“Chci pohřbít Javada,” oznámil Terran. 
Nouri to přeložil Carsonovi, který vzápětí obrátil oči vzhůru. 
“Podívej, mám před vchodem muže, který tam leží obličejem dolů. Chci ho také pohřbít, ale nebudu kvůli 

tomu riskovat další život. Je tma - černočerná temnota, to je lepší výraz, jak to popsat. Nemůžu tam ven 
nikoho poslat. Kromě toho se pokouším vymyslet způsob, jak se odtud dostat, což má vyšší prioritu než 
pohřbívání lidí.” 

Poté, co to Nouri přeložil Terranovi, se Terran otočil na Hamida. “Máš lopatu?” 
Když to Nouri dokončil, Hamid přikývl, ale Carson rozhodil své ruce. “Mám ten pocit jenom já nebo ten 

chlapec skutečně naprosto pohrdá mou autoritou?” 
Terran mluvil skoro celou minutu, a když skončil, pokynul Nourimu hlavou, aby promluvil. 
“On říká,” začal Nouri, “že nejlepší je pohřbít tělo v noci. Až bude kopat hrob, přitáhne to pozornost 

Moshada a jeho mužů. On pohřbí Javada poblíž školy. Navrhuje, abychom měli dva pozorovatele, kteří 
budou schovaní za okny a budou pozorovat oblast, kde bude kopat. Moshad a jeho muži na něj nebudou 
střílet. Jestliže se některý z nich k němu pokusí dostat blíž, aby ho mohl odvést, pozorovatelé můžou vy-
střelit varovný výstřel a oni ustoupí.  

Zatímco se to bude dít, poskytne vám to rozptýlení, které vám umožní odjet pryč a přivést více vojáků. 
Terran věří, že to je nejlepší plán. Jestli chcete, aby pohřbil i vašeho vojáka, udělá to také. Ale nejdřív mu-
síme dostat jeho tělo a příkrov temnoty je nejlepší čas - dříve než vyjde měsíc.” 

Carson se podíval na Terrana a poškrábal se na straně své brady, která byla porostlá strništěm. Rychle 
se podíval na tabuli a potom na Hamida. “Líbí se mi všechno až na ten nápad s varovným výstřelem. Když 
jsme posledně udělali varovné výstřely a pak šli ven, zabili jednoho z mých mužů.” 

Nouri začal překládat a potom se najednou zastavil. 
Carson mával rukou. “Nemusí slyšet všechno.” 
Nouri přikývl. “Může tedy pohřbít Javada?” 
“Ano, může, ale já chci mít slovo ve výběru místa pohřbení, protože ono musí mít určité charakteristiky. 

Řekni mu to.” 
Terran pozorně naslouchal, když mu Nouri sděloval tu novou zprávu. Potom Terran za přesvědčivého 

gestikulování promluvil. 
Nouri se podíval na Carsona očima, které se smály. “Říká, že děkuje za vaši pomoc, ale že už místo pro 

pohřbení vybral - bude to místo, kde Sanjur dal smrtelnou ránu Josidovi. Také se ptá, jestli si přejete, aby 
udělal pohřební rituál i pro vašeho vojáka?” 

Carson lehce mávnul rukou. Byl to výraz mrzutosti, ale on pochyboval, že to někdo v místnosti pozná. 
“Prima... nemá smysl se s ním hádat, mohl by klidně být mojí manželkou.” 

Terran se otočil k Hamidovi. “Můžete dát Dorri nějaké jídlo nebo něco k pití?” 
Nouri doručil svůj překlad. Hamid přikývl, potom vzal Dorri za ruku a odcházeli ven z jeho kanceláře. Jak 

kráčeli, sliboval jí pohoštění, než půjde do postele. 
Když odešli, Terran se otočil k Nourimu a zašeptal. “Jak našli Dorri?” 
Nouri se krátce podíval na Carsona. “Unesli ji od jejího strýce.” 
“Je ten strýc v pořádku?” 
“Ano. Podle Dorri ani nevěděl o tom, že je unášena, dokud už nebylo příliš pozdě.” 
“Jak věděli, že Parto má dítě?” 
“To nevíme.” 
“Vyslýchali strýce?” 
“Ne.” 
“Existuje možnost, že by mohli vědět, kde je Parto?” 
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“To si nemyslíme. Dokonce, i kdyby věděli, že je na klinice, vůbec nevědí, kde se v tomto městě cokoliv 
nalézá. V Mashhadu jsou čtyři nebo pět klinik... a oni jsou tu pěšky. To není pravděpodobné...” 

“Co když její strýc šel na kliniku poté, co unesli Dorri? Mohli by ho sledovat. Když zjistí, kde je Parto, 
udělají stejnou věc, kterou zkoušeli s Dorri. Moshad potřebuje nějakou páku. Nemůže na nás venku čekat 
do nekonečna. Buď udělá ten tah, že zaútočí na školu, nebo bude hledat rukojmí, na kterém mi - nám zále-
ží. Parto je jediná... kdo není zde.” Terran se odmlčel.  

“Potřebujeme ji dostat sem. Řekni to kapitánovi, až bude odjíždět pro své muže. Musí vyzvednout Parto 
a ty musíš jít s ním, aby znal cestu. Dobře?” 

Nouri nervózně přikývnul. “Když jsem ji dnes brzy ráno na klinice opouštěl, byla neutěšitelná. Doktor ří-
kal, že si ji chce nechat na pozorování. Co když ji nebudou chtít pustit?” 

“Nech to vyřídit kapitána,” řekl Terran a podíval se Carsonovým směrem. “On bude vědět, co má dělat, 
jen se ujisti, že chápe, že není možné ji tam nechat - ať už z jakéhokoliv důvodu.” 

Terran se podíval na tabuli s křídou a prohrábl si rukou vlasy. “Tento plán by selhal.“ 

Kapitola 37 - Hostitel 

Terran viděl svůj dech jako trychtýře mraků. Byla chladná noc. Byl rád, že ho kopání zahřívá, protože 
neměl žádný kabát. Zvuk lopaty ryjící do země se ozýval v tichu noci. Povšiml si, že u několika domů napro-
ti přes ulici svítí lucerny. Většina okolí však byla zahalena do těžké temnoty, což činilo školní pozemky ještě 
nápadnějšími. Hamid zapnul venkovní světla, takže Terran na sebe mohl přitáhnout více pozornosti. 

Trochu pochyboval o tom, že Moshad a jeho muži se již k němu přibližují. Podíval se do oken školy; byla 
černá, ale on věděl, že tam jsou pozorovatelé, kteří sledují. Také věděl, že Carson a Nouri čekají u přední-
ho vchodu. 

Než Hamid zapnul venkovní světla, Frank se protáhl ven a zajistil Joeovo tělo. Potom Frank pomohl Ter-
ranovi zabalit Javada a Joea do čistých prostěradel a zvednout jejich těla skrz pootevřené okno. Terran a 
Frank pak dotáhli těla na určené místo. Když tato část operace byla dokončena, Hamid rozsvítil světla. 
Světlo padlo na Terrana, který tu byl s lopatou a dvěma těly zabalenými od hlavy až k patě do bílých prostě-
radel. Kolem každého těla byl pevně omotán provaz. 

Tou dobou se Terran cítil jako skleněná láhev unášená přes moře při plavbě k náhodnému pobřeží. Ne-
věděl nic o tom, co ho čeká. Věděl jen, že musí pokračovat. Nějak věděl, že jeho život je svázán s pocho-
pením sil, které ovlivňují křehký průsečík lidstva a země. A dokonce i tehdy, když kopal ty hroby, cítil svůj 
pohyb tímto směrem. Ty proudy byly nezaměnitelné. 

Jeho oči zachytily jemný pohyb. Zkoušel se tam nedívat a předstíral, že je tak pohlcen kopáním hrobů, 
že si toho pohybu nevšiml. Jeho první hrob se blížil ke třem stopám hloubky, když uviděl postavu, která se 
pohybovala přes ulici ke stromu, jenž byl vzdálen asi sto stop od jeho pozice. Terran se podíval na tmavá 
okna a doufal, že to, co viděl, viděli i pozorovatelé. 

Frank se díval skrz okno v prvním poschodí a držel se přitom dostatečně daleko od okna, aby nemohl 
být spatřen. Viděl šedou postavu, jak běží přes ulici, potom další.  Dva bojovníci Baluchů přeběhli ulici. 
Potom ulici přeběhl třetí stín. Schovali se za kmeny velkých stromů, které jim na chvíli poskytly neviditel-
nost. Mezi místem, kde se schovávali, a Terranem, byl pás jednoho sta stop otevřeného trávníku a země, 
kde se nemohli schovat. Frank znervózněl, neboť věděl, že ti bojovníci jsou nevyzpytatelní. Na tři bude 
těžké udržet pozornost, zvláště pokud půjdou všichni ve stejný čas. Frank je podezříval, že by polevili ve 
své snaze chytit Terrana. Jedna věc byla jasná, musí je odstranit dříve, než se dostanou příliš blízko k Ter-
ranovi, jinak jeho únosu nebude možné zabránit. 

Carson používal Nouriho jako svou berlu. Klíčky měl v levé ruce, kterou se držel Nouriho kolem ramen; v 
druhé ruce měl pistoli. Čekali na střelbu, která bude signálem pro jejich úprk k Humvee. Měl plán, že bude 
plnou rychlostí couvat, aby se vyhnul postranní zahradě, kde byl Terran, a potom že pofrčí pryč nenápad-
nou postranní ulicí. Dveře byly otevřené jen na škvíru a osvícena byla jen postranní zahrada, ale na jejich 
cestu k Humvee dopadalo více světla, než si přál. 

Z komunikátoru přišla šeptem novinka od Franka. “Tři z nich právě přešli ulici. Přepínám.” 
“Jsou spolu?” zašeptal Carson. 
“Jsou za dvěma různými stromy... odstup asi dvacet stop. Současná pozice asi sto stop od Terrana. Při-

pravte se. Přepínám.” 
Následovala dlouhá napjatá pauza. “Na co čekají?” zeptal se Carson. 
“Nevím. Možná si losují, kdo půjde první.” 
“Jak pokračuje Terran?” 
“Vypadá to, že jeden hrob je hotov... zrovna dává jedno z těl dovnitř. Přepínám.” 
“Takže trvá asi dvacet minut vykopat jeden hrob...” 
“Je možné, že se nechtějí pohnout, dokud on neskončí? Přepínám.” Zeptal se Frank. 
“Ksakru, to kdybych věděl,” zavtipkoval Carson. 
Terran se sehnul a opatrně sesunul Javada do jeho hrobu. Najednou se udělalo ticho, jako by mu zaleh-

lo v uších. Uslyšel nejasný šeptající hlas, který se vznášel v bezvětří. Ale ať se snažil jakkoliv, nerozuměl 
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ani slovo. Najednou shora sestoupila dolů neočekávaná síla a on byl zhypnotizován v báni ohlušujícího 
ticha. Co se děje? Čí přítomnost to cítím? 

Pak to uviděl. Z oblohy spadala dolů spirála energie, kterou byl naprosto ohromen. Školní zahrada na-
jednou potemněla, když se k němu přiblížila ta forma, jež byla vytesána pouze ze světla. Směřovala k Ter-
ranovi, vznášela se šest stop od něj, a když se na něj to světlo podívalo, viděl, že nemá žádné oči, ani žád-
né rozpoznatelné rysy. 

“Co jsi zač?” zeptal se Terran. Strach na chvíli zaplavil jeho mysl, když si uvědomil, že to není dobrý čas 
ke ztrátě situačního uvědomění, protože poblíž jsou muži, kteří jsou připraveni ho unést. 

Terran nevěděl, jak je to možné, ale v příštím okamžiku uslyšel hlas, který byl napájen starobylými prou-
dy. 

“Jsem prchavá jiskra, jež se stane stravujícím ohněm. Jsem malým semenem, jež se stane mohutným 
stromem.” 

Terran se postavil na nohy a přitom uvažoval, jestli je stále ještě součástí času - cítil jemné chvění emo-
cí, jejichž hloubka se nedala změřit, ani se nedaly nazvat jménem. Tančily skrze jeho tělo jako elektrické 
proudy v božském proudu energie a klidu. “Proč právě já, proč právě teď?” 

“Ty... protože jsi připraven. Teď... protože já jsem připraven.” 
“Připraven na co?” zeptal se Terran ohromen tím hlasem a způsobem, jakým ten hlas mluvil. Zlaté arká-

nové symboly bystře proudily ze světelné bytosti jako řeka přímo do Terranovy hrudi. Jak pronikaly do jeho 
těla, měnily se na zvuky - slova, která byla obnažena až na esenci, které překvapivě byl schopen rozumět. 

“Jsem to, co nazýváš múza. Jsem to, co tě aktivuje. Jsem to, co tě motivuje. Jsem to, co tě přivádí k 
vyšší a širší perspektivě. Jsem to, co tě otvírá. Jsem to, co tě vede dál. Jsem to, co tě pokořuje. Jsem to, co 
je dechem ve tvém dechu. Jsem to, co tě chápe a co potřebuje být chápáno. Jsi připraven mě poznat, a 
přestože pochováváš toho, který tě učil jako chlapce - jako fyzické bytí - zrodil jsi mě a já tě budu učit jako 
ducha.” 

“Ale proč teď?” zeptal se Terran. “Když mám tolik práce a jsou tu lidé, kteří mě chtějí chytit? Proč zrovna 
teď?” 

 
“Pozoruji. Vím, kdy přichází ten správný okamžik. Možná, že ve tvé vnější realitě vládne chaos, ale jest-

liže pro nás oba nastal ten správný čas, tak na tom nezáleží. Já každopádně vystoupím do popředí a ty, 
jestliže jsi bdělý, mě uvidíš. Nemůže to selhat. Naše setkání se neodehrává ve tvém čase, odehrává se v 
našem čase.” 

Terran zíral na bytost ze zlatého světla, která se na něj dívala. Milión drobných světelných částic vířilo 
uvnitř bouřlivého obrysu, jenž měl humanoidní tvar a byl jemný a mysteriózní, jeho hlubiny nepoznatelné. 
Terran vydechl. “To je součást proroctví?” 

“Ne, ty nejsi proroctvím. Ty nejsi herec ani stroj. Jsi vibrující hostitel, který dospěl k pochopení role, kte-
rou si sám vybral. Co to bude, to zůstává nezapsáno a je to nepředpověditelné.” 

Terran natáhl ruku, aby se dotkl řeky světla, která je spojovala. Když tak učinil, viděl, že jsou tu vlastně 
tisíce světelných vláken, která je spojují. Byl s touto světelnou bytostí spojen komplexem světla a energie, 
která k němu byla přitahována jakousi formou vnitřní gravitace. Jeho úžas se ještě zvětšil, když sledoval, že 
se světelná bytost pohybuje do něj a pomalu do něj mizí. Ticho, které slyšel předtím, se ještě prohloubilo a 
on uvažoval, jak je možné, že se nalézá ve dvou světech zároveň. Věděl, že jsou zde nepřátelé, kteří ho 
sledují. Cítil jejich přítomnost, ale z nějakého neznámého důvodu ho to nezajímalo.  

Byl jako ruská panenka Matrjoška - složený z mnoha vrstev a spojení. Kdyby se ta nezměrnost  znovu 
objevila v jeho světě, měl by ji položit více otázek. Měl by být připraven. 

Ostřím lopaty přihrnul hlínu na tělo svého minulého učitele a uvažoval, jak se jeho život mohl stát tak bi-
zarním. Výklad duše dvanáctiletého chlapce nikdy nebyl tak trýznivý a spletitý. Tím si byl jist. A přitom již 
věděl, že do nejzazších okrajů a hlubin jeho bytí vstoupilo cosi cizího - pocházejícího ze vzdálené země. Ať 
už to byla jakákoliv zářivá a neskrývaná elegance, která v něm byla uložena, nyní měla ruku, která ho ved-
la, která byla plná trpělivosti, co se týče odhalení jeho duše. 

A právě toho se nejvíce obával. 

Kapitola 38 - Setkání nepřátel 

Terran stál jako omámený. Jeho pohřební úkol byl zastíněn zkušeností Bytí Světlem, které do něj vstou-
pilo. Vstoupilo ono do mě nebo já do něj? Stál nad hromadami hlíny, které byly zakulacené jako dvě hnědá 
břicha klenoucí se pod žlutým světlem, jež bzučelo ve vysokém stromě nějakých dvacet stop od něj. 

Náhle uslyšel výstřel a světlo okamžitě zmizelo. Jeho pozornost upoutal křik ze školy. Otočil se právě ve 
chvíli, kdy cítil, jak ho uchopila nějaká ruka. Byl stále jako omámený. Na jedné úrovni si uvědomoval, co se 
děje - ve skutečnosti si byl hyper-vědomý každého okamžiku, každého zvuku, dokonce i pachu baluchian-
ského muže, který ho chytil za paže a táhnul ho pryč. 

Slyšel protáčení splasklých pneumatik, jak Humvee nastartovalo a okamžitě začalo couvat a potom 
rychle odjíždělo postranní ulicí. Slyšel další křik a několik dalších výstřelů. Terran neodporoval svým 
únoscům. Táhli ho pryč, z každé strany jeden únosce a rychle běželi na druhou stranu ulice. Jeho mysl 
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nebyla obsažená v jeho těle. Cestovala kdesi ve vzdáleném světě, který byl krystalický, nezměrný a 
okrášlený až do hloubek, které nedokázal změřit. Byl chycen ve dvou velmi odlišných světech a nedokázal 
ovládat své tělo tak, aby mohl odporovat svým únoscům. 

Během několika minut byl přiveden do malé místnosti s jedinou svíčkou. Terran poznal Moshada. Pak 
byl hozen na tvrdou cementovou podlahu. “Stál jsi mě mého nejlepšího bojovníka. Postřelil jsi mě do nohy. 
Vytvořil jsi tento chaos a teď za to zaplatíš.” 

Terran se snažil podívat Moshadovi do očí, ale neviděl je. Světlo bylo příliš matné a jediné, co viděl, byly 
propadlé stíny podobné tmavým nádržím v proudu násilí.  

Hlas Moshada byl jedovatý. Bylo v něm opovržení, které bylo určeno pro jeho nejubožejší kriminálníky. 
Terran věděl, že je velmi pravděpodobné, že se nedožije další hodiny. Moshad to udělá tak, že jeho smrt 
bude vypadat jako náhoda, pak doručí jeho tělo zpět k Pirdahovi a bude vypadat jako hrdina, který udělal 
všechno pro to, aby zachránil Terrana před proradným sevřením nevěřících, ale oni ho nakonec zastřelili 
během Moshadovy heroické snahy ho zachránit. Terran přímo slyšel Moshadova slova, jako by naslouchal 
záznamu z budoucnosti. 

Pak se Terranovi v této pokroucené alternativní realitě začalo dělat v hlavě jasno. Posadil se a zády se 
opřel o zeď, přitáhl si k sobě nohy a objal je svými pažemi. Moshadovým směrem se už ani jednou nepodí-
val. Nenáviděl toho člověka. Moshad byl zdrojem toho chaosu. Byl to on, kdo způsobil smrt těch, kteří padli, 
a přitom teď obviňoval Terrana. Jak Terran uvažoval o své reakci, začal v něm narůstat hněv. Nějaký hlas v 
něm mu však našeptával: Dýchej pomalu. Projev svůj souhlas s ním. Neodporuj. 

Terran se pomalu uváženě nadechl a rozhodl se naslouchat tomu hlasu, který slyšel. “Máš pravdu. Kdy-
bych neutekl, nic z toho by se nestalo. Jsem za to zodpovědný a přijmu následky, které z toho pro mě vy-
plývají.” 

Moshad se překvapeně zašklebil. “Vysmíváš se mi?” 
Terran pomalu zakroutil hlavou. “Ne, souhlasím s tebou.” 
Moshad se snažil natáhnout si svou nohu. Kolem stehna měl uvázanou rudou šerpu a Terran si dokonce 

v matném světle té místnosti uvědomoval rudou barvu, která se leskla na pravé Moshadově nohavici.  
“Vrátíme se domů a já tě předám Pirdahovi a nechám na něm, aby určil tvůj trest. Kdyby to bylo na mně, 

už bys byl mrtvý. Ale vím, že by mě Pirdah obviňoval a jeho hněv nepotřebuji... se dvěma mrtvými muži už 
toho i tak bude dost.” 

Terran se reflexivně podíval Moshadovým směrem. “Dvěma?” 
“Shaheen byl dnes odpoledne zabit v přestřelce.” 
Jak na sebe Terran nechal ta slova působit, nastalo v místnosti hluboké ticho. Čtyři mrtví, několik zraně-

ných, stovky dětí v nebezpečí, kvůli čemu? Jeho touze se učit? Jeho nezkrotné touze pomoct lidstvu? Pro-
šla skrz něj vlna emocí. Náhle se cítil beznadějný a prázdný. 

“Tak co budeme dělat?” zeptal se Terran klidným, avšak trpkým hlasem. 
Moshad změnil svou pozici a posadil se u protější stěny pod tmavým oknem s rozbitým sklem. Opatrně 

a s úšklebkem pohnul svou zraněnou nohou. “Až mě prohlédne doktor, tak odsud zmizíme. Budeš svázán 
jako vězeň, dokud se dostatečně nevzdálíme od tohoto hnusného města. Co s tebou Pirdah udělá, to už je 
jeho záležitost, ale neušetřím ho podrobností tvého chování… a jeho důsledků pro mě a mé muže.” 

Terran tiše přikývl. Věděl, že jeho osud se otáčí novým směrem a blíží se osobní záhubě nebo uvězně-
ní, tím si nebyl jist. Ale teď - s Pirdahovým řízením - se mu nejpravděpodobnější možností zdálo uvěznění. 

Terran dlouze vydechl a vyhrnul si rukávy. “Proč mě nenecháš jít?” 
“Však víš proč.” Moshad vrhnul letmý pohled Terranovým směrem. “Proč stále trváš na útěku od svého 

lidu?” 
“Můj lid...” Terranův hlas se nesl místností jako střízlivý šepot. “Nechápu tento koncept. Jestliže nejsem 

spojen se všemi, nemůžu být spojen s nikým. Je-li něco, čemu nás všechny Sunrot naučil, pak tomu, že 
jsme jeden lid - žádné frakce, části nebo zlomky - jediný lid, Moshade. Starý způsob nahlížení skrze čočky, 
které lidstvo rozdělují, je pryč. Naši vůdci jsou příliš natvrdlí, než aby to viděli... příliš natvrdlí, takže stále 
vidí věci jako části a v těchto částech vidí protiklady a rozdíly více než celek lidství.” 

Moshad hlasitě vydechl a neskrýval svou zlost. “Ty jsi naivní! Ty si skutečně myslíš, že nevěřící chápou, 
nebo se zajímají o naši historii - co se dělo před Sunrotem? Ty si myslíš, že jenom kvůli tomu, že se přes 
nás přehnal Sunrot, bude naše historie najednou zapomenuta? Ty jsi dítě, a proto vidíš věci tímto způso-
bem. Já jsem viděl obě strany, žil jsem v obou časech a staré časy nemůžou být nikdy zapomenuty. Lidé 
Západu jsou pohané. Věří v peníze a v malého proroka, který jim ze slabosti dovolil zničit naši planetu.” 

“Oni nezničili naši planetu. To udělalo Nebe!” Terran pro zdůraznění ukázal vzhůru, ale v temné míst-
nosti to nebylo nic než symbolické gesto. “Nikdy jsem nepotkal Zápaďana; nikdy jsem nepotkal Křesťana 
ani žádného ne-Muslima. Nemám žádnou zkušenost vně našeho malého světa. Ale vím to, že i oni jsou lidé 
jako ty nebo já. A to stačí.” 

“To nestačí!” opáčil Moshad. “Oni touží po kontrole. Chtějí, abychom byli otroky jejich kultury.  Abychom 
poklonkovali před jejich překroucenými idoly, které vytvořili jen tak z luftu. 

Oni uctívají přízraky a na nás chtějí, abychom dělali to samé. Celý náš kmen - každý náš člověk - je na-
zýván, že je “ze staré školy”, což je pojem, který nás má ponížit. Způsobuje, že vypadáme nehodni života, o 
který se oni snaží. My dostaneme jen drobky vyprahlé pouště, poloslanou vodu, těžký život a oni si pone-
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chají všechno bohatství. To je nespravedlnost, která se usazovala na našem lidu po stovky let a ironií je, 
skutečnou ironií je, že naši svatí muži věří, že ty jsi tím, kdo tuto nespravedlnost napraví.” 

Moshad se zasmál s nádechem posměchu. “Já to tak nevidím. Nechápu, jak bys ty, nevědomé dítě, pří-
padně mohl napravit to, co žádný člověk - ostatně ani Prorok - nikdy nebyl schopen napravit. Máš jen jednu 
vlastnost, kterou na tobě můžu ocenit a to je tvoje tvrdohlavost. Všechny tvé ostatní kvality jsou poskvrněny 
touhou být jako oni. Učit se jejich poznání. Opustit náš lid z důvodu, abys toho dosáhl, přičemž je to právě 
toto poznání, které způsobilo zničení našeho světa. Copak to nevidíš?” 

Terran pomalu zakroutil hlavou. “Poznání není nikým vlastněno. Je prostředníkem mezi světy přežití a 
světy podstaty. Abych mohl získat přístup k vyšším dimenzím světů podstaty, musím mít toto poznání. Jest-
liže je v rukách nevěřících, pak musím jít k nim a dostat ho. Nemusel bych odcházet, kdybychom ho již 
vlastnili. Javad byl nejblíže k vlastnění tohoto poznání, ale on je jediný člověk a on sám znal svá omezení. 
Musím to udělat, Moshade. To je jediná pravda, kterou s jistotou vím.” 

“A víš, co je špatné na tomto poznání?” zeptal se Moshad. 
“Co?” 
“Je bezbožné.” 
“Ne, není.” 
“Neexistují žádné vyšší dimenze či světy podstaty, ke kterým by tě toto poznání mohlo dovést, protože 

to je omyl! Je to bezbožnost, je to jako bezhlavé tělo, které nemůže dělat nic, než zabírat prostor.” 
“S tím poznáním budu schopen dělat věci, které...” 
“Jaké věci?” přerušil ho Moshad. “Vytváření způsobů, jak dělat nové idoly, které jsou ještě svůdnější? 

Vytváření způsobů, jak se nevěřící budou moci cítit lépe se svými prázdnými životy?” 
“Ne!” Terran téměř vykřikl a pak se okamžitě znovu uklidnil. “Způsoby, jak ovládat počasí namísto podři-

zování se mu.” 
“Tak o tom to je? Ty chceš ovládat počasí? Ty chceš způsobit, aby v pouštích pršelo,... aby bouře ze-

slábly dříve, než zasáhnou svou plnou silou? Tak to je? Ty si chceš hrát na Boha?” 
“Moshade, přihodí se další Sunrot. Potřebujeme se ochránit před jeho destrukcí.” 
“Bůh nás ochrání, jestliže jsme v Jeho péči. Jestliže následujeme učení Jeho Proroka. Jestliže se drží-

me Koránu. Potřebujeme se odevzdat do Jeho rukou. To je všechno. To poslání, které sleduješ, je zavádě-
jící a selže. Určitě selže.” 

Jak Terran čelil pokušení argumentovat, místnost zaplnilo ticho. Z vnějšku jejich místnosti byl slyšet sílí-
cí tlumený šepot a šoupání nohou. Ozvalo se lehké zaklepání a zahalený strážce otevřel skřípající dveře. 
“Doktor je tady.” 

Moshad přikývnul. “Dobře, přiveď ho. Našel jsi další svíčky?” 
“Ano.” 
“Tak je taky přines.” 
Terran se podíval na Moshada a věděl, že jeho čas se krátí. “Jestli neuspěji, bude to z důvodu, že ty a 

Pirdah jste mi odepřeli svobodu. A až přijde další Sunrot, můžete obviňovat nevěřící, ale skutečným důvo-
dem budete vy. Jako vězeň nebudu moci nikdy uskutečnit své poslání. Ať už Pirdah věří v cokoliv, nikdy 
nebudu Mahdi, pokud budu zadržován proti své vůli. Jako zajatec odolám svému poslání a dokonce i ti se 
slabou vírou si povšimnou, že Alláh se odvrátil. Takže tvá nejlepší naděje je vězeň... který zabírá místo.” 

Terran se postavil na nohy a čekal na odpověď, ale z Moshada vytryskl jen krutý smích. V dalším oka-
mžiku vstoupil jeho strážce a tiše vyměnil Terrana za doktora, kterého Terran znal, ale v matném světle 
držel Terran svou hlavu dole a doufal, že ho doktor nepozná. Žádná slova mezi nimi nezazněla a Terran 
cítil, že doktor je podrážděný a nervózní. 

Terran byl přiveden do vedlejší místnosti, která byla tmavá, a potom byl jemně přitlačen na podlahu, kde 
byly jeho kotníky i zápěstí svázány provazem. 

Když strážce svazoval jeho zápěstí, Terran sebou trhnul. “Je to příliš těsné.” 
Strážce neodpověděl, ale Terran cítil, že uvolnil provaz kolem jeho malých zápěstí. “Jak se jmenuješ?” 

zeptal se Terran. 
“Shaheen,” odpověděl strážce. 
“Ty jsi Shaheen! Myslel jsem, že jsi mrtvý?” 
Strážce se zastavil. “Vidíš mě?” 
“Moshad mi jen před několika minutami řekl, že jsi zemřel dnes v přestřelce. Proč by mi Moshad lhal?” 
Shaheen zakroutil hlavou. “To nevím. Asi ses přeslechl.” 
“Zemřel dnes při přestřelce někdo jiný?” 
“Ne.” 
Terran se odmlčel. “Shaheene, ty mě znáš. Tvoje rodina zná moji rodinu. Proč mě spoutáváš?” 
Shaheen si klekl blíže. V hluboké temnotě té místnosti byl vidět jen občasný záblesk jeho očí. “Omlou-

vám se,” zašeptal Shaheen, “ale musím to udělat. Je to stále příliš utažené?” 
“Je to lepší. Děkuji,” odpověděl Terran. “Ve jménu ducha Alláha tě žádám, nech mě odsud odejít, Sha-

heene.” 
“To nemůžu udělat. Kdybych to udělal, pak bych pravděpodobně zemřel... rukou Moshada.” 
“Když jsem posledně utekl, byl některý ze strážců potrestán?” 
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Shaheen zakroutil hlavou. “To bylo něco jiného, to zorganizoval Sanjur. Nikdo ze strážců při tom nepo-
máhal.” 

“Udělám to tak, že to bude vypadat, jako bych tě přemohl... máš nůž?” 
Shaheen přikývl. “Ano... ale...” 
“Dobře,” Terran zašeptal, “dej mi ho a já tě říznu do paže, jen trochu a ty pak můžeš říct, že jsem ti vzal 

nůž a pak pistoli, zatímco jsi mě svazoval. Že jsi byl překvapen, protože byla tma a ty jsi dobře neviděl...” 
“To nemůžu udělat!” zvolal Shaheen. “Nemůžu tě odsud nechat odejít. Musím splnit příkaz. Postřelil jsi 

Moshada. Teď to je osobní.” 
Z vedlejší místnosti byly slyšet tlumené vzdechy, jasné znamení toho, že doktor začal pracovat na 

Moshadově noze. Pak se do místnosti vrátilo ticho. 
“Venku na ulici jsou další muži,” pokračoval Shaheen. “Uvidí tě a pravděpodobně budou střílet bez vý-

strahy. Odsud se nedostaneš.” 
“Nech mě to zkusit, Shaheene.” 
“Ne, omlouvám se.” 
Zatímco Terran mluvil, osvobodil si jednu ruku z uvolněného provazu. 
“Pak nemám na výběr,” řekl Terran. “Omlouvám se.” 
Terran hbitě sáhl k Shaheenově boku, kde baluchianští bojovníci obvykle nosí svůj nůž. Našel ho a jed-

ním rychlým řezem říznul Shaheena do paže. Pak sáhnul po Shaheenově pistoli, ale Shaheen byl rychlejší, 
vytáhnul ji na Terrana a pak odvrávoral zpět ke zdi. 

“Zůstaň, kde jsi, nechtěj, abych tě zastřelil.” 
“Shaheene, nech mě jít. Já jsem Mahdi, a jestli mám naplnit svůj osud, musím být svobodný. Víš, že to 

je pravda. Nech mě jít a Alláh tě odmění. Nech mě jít.” Jeho hlas byl rozkazovačný a přitom měkký; dokon-
ce i Terran byl překvapen tím, jak zní. 

Shaheenova ruka pozvolna spadla k jeho boku a on hlavní pistole ukázal ke dveřím. “Jdi, ale až vykročíš 
ven, buď velmi opatrný.” 

“Dej mi svou pistoli. To bude tvé alibi.” 
Terran přeřízl pouta na svých kotnících a potom si nůž strčil za šerpu. Postavil se a vzal pistoli, která mu 

byla podávána. “Díky za to. Dej mi jednu minutu a potom začni křičet tak hlasitě, jak dokážeš, že potřebuješ 
pomoc. Dobře?” 

Shaheen přikývl. 
“A nech doktora, ať se podívá na tu řeznou ránu. Možná bude potřebovat zašít.” 
Shaheen chytil Terrana, když procházel kolem něj. “Jestli jsi Mahdi, prosím, dej mi své požehnání...” 
Terran chvíli váhal a potom natáhl ruku k Shaheenovu čelu a dotknul se ho svým ukazovákem. “Ty nejsi 

toto. Ty jsi přítomností za tímto a vpravdě ničím jiným. Tak jsi požehnaný. Rozumíš?” 
“... Myslím, že ano.” 
Terran zvedl svůj ukazováček. “Dobře, pamatuj, jednu minutu.” 
“Ano, jednu minutu.” Shaheen se uklonil, s dlouhým povzdechem klesl na podlahu a třásl se přitom jako 

někdo, kdo se najednou stal součástí božského plánu. 

Kapitola 39 - Klinika 

Silný motor Humvee burácel, ačkoliv jeho splasklé pneumatiky pleskaly monotónním stakátovým ryt-
mem. Klinika byla asi pět mil od školy. Carson jel pomalu s vypnutými světly, aby bylo obtížnější sledovat 
jejich směr. Když byli dost daleko od školy, zapnul světla a trochu zrychlil. 

“Tady zatoč... doleva.” Najednou ukázal Nouri. 
“Příště mě upozorni trochu dříve, příteli. Tahle věc se moc dobře neovládá, když má prostřelené pneu-

matiky.” 
Těsně se vyhnuli srážce s řadou popelnic, u kterých bylo shromážděno několik starších mužů, kteří se 

zahřívali na chodníku. Zírali na Humvee jako by to byla mimozemská kosmická loď, která se snesla z nebe. 
Pod turbany naplněnými špínou se na jejich vousatých tvářích rozšířily užaslé  široké bezzubé úsměvy. 

“Co to, ksakru, říkají?” 
“Jídlo...” odpověděl Nouri. “Chtějí vědět, jestli máme jídlo.” 
“Jsi si jistý, že to je tato cesta?” 
“Ano, už jsme skoro tam. Jeď pořád po té silnici. Asi za tři bloky odbočíme doprava.” 
Když přijeli ke klinice, byla to malá, nenápadná, betonová budova. Nerozeznatelný iránský prapor, který 

byl rozedraný a trvale visící na půl žerdi, byl jedinou věcí, která odlišovala tuto jinak rozpadlou budovu. Z 
ulice bylo vidět skrz pomalovaná okna mihotání světla lucerny, které vytvářelo tajuplnou záři. 

Když vešli do prázdné čekárny, Nouri našel na pultu zvonek, na který jemně zazvonil, protože už byla 
skoro půlnoc. O minutu později přikráčela napůl tmavou chodbou nervózně vypadající žena v pozdní čtyři-
cítce. Měla na sobě jednoduchou uniformu sestry. “Máme zavřeno. Přijďte, prosím, ráno.” 

“Přijeli jsme se podívat na ženu, která byla přijata dnes se střelnou ránou přesně tady.” Carson mávnul 
prstem přes svoje čelo. 

Nouri si odkašlal. “Jmenuje se Parto Jafari.” 
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“A proč se o ni zajímáte?” 
“Jsme její přátelé.” 
Sestra se dlouze podívala na Carsona pochybujíc, že takový člověk může být přítel Parto, ale pak na-

přáhla svou ruku. “Já jsem Dubria, noční sestra. Pečovala jsem o vaši přítelkyni od té doby, kdy k nám 
přišla. Daří se jí lépe, ale ještě nemluví. Teď spí a neměla by být rušena. Přijďte ráno... prosím... už musím 
jít.” 

Když se otočila k odchodu, Carson ji chytil za paži a téměř ji otočil zpět. “Musíme ji vyzvednout teď,” za-
šeptal Carson, když se naklonil k Dubrii. “Máme důvod věřit, že muž, který ji postřelil, se vrátí.” 

Dubria chvíli zírala Carsonovi do obličeje a potom se podívala na Nouriho. Její pohled byl nervózní. 
“Prosím, potřebuji, abyste odešli,” řekla a agresivně třásla svou paží, aby se osvobodila z Carsonova ucho-
pení. 

Carson vytáhl svou pistoli a držel ji u svého boku. Jeho instinkt byl plně ostražitý. “Jsou zde?” Zašeptal s 
novou silou. 

Téměř neznatelně přikývla a její ústa se chvěla. 
“Kolik?” 
“Dva,” zašeptala. 
“Je tu nějaký jiný východ?” 
“Je tam zadní východ, ale dveře jsou zamčené. Prosím, řekli mi, že vás mám vyhodit nebo nás zabijí.” 
Carson přikývl a otočil se na Nouriho a najednou promluvil svým normálním hlasem. “Rozumíme. Při-

jdeme tedy ráno. Děkujeme za vaši pomoc.” 
Carson zastrčil zpět svou pistoli a hlavou pokynul Nourimu, že by měli odejít. Když vyšli ven na ulici, 

Carson si dal prst na rty a zašeptal, “pojď za mnou... tiše, a dovol, ať se o tebe můžu opřít. Chci vypadat, že 
jsem zraněný.” 

“Ty jsi zraněný...” připomněl Nouri. 
Kráčeli neohrabaně, když Carson, mnohem větší muž, ovinul svou paži kolem Nouriho a odkulhal se ně-

kolik set stop pryč. Když došli na konec bloku, zašli za roh a zastavili se. Opírali se o opuštěnou budovu, 
skrytí před klinikou. Carson se podíval za roh a vytáhl přitom pistoli z pouzdra u svého boku. “Nevidím niko-
ho, kdo by nás sledoval.” 

“Musíme dostat Parto bezpečně z jejich rukou!” dožadoval se Nouri. 
“Já vím, já vím, ale naše nejlepší možnost je přepadnout je až budou venku z kliniky. Jinak ohrozíme 

všechny, kdo jsou uvnitř.” Carson si prohrábl levou rukou své rozcuchané vlasy. 
“Parto má pro ně hodnotu jedině tehdy, když ji přivedou ke škole a pokusí se ji vyměnit za Terrana. To 

musí být jejich plán.” 
“A co toto?” Nouri ukázal kolem bloku dál na jejich Humvee. “Nevšimnou si toho?” 
“Žádný z těch Baluchianských jezdců na velbloudech mě neviděl,” odpověděl Carson. “Nejsem si jist, 

jestli vůbec o Humvee vědí. Tito dva možná celou dobu pronásledovali Parto a ve škole nikdy nebyli. Jestli 
to tak je, pak nemají ani ponětí o tom, kdo jsem, ani co je Humvee.” 

Náhle je upoutal zvuk; byly to vstupní dveře kliniky, které se otevřely do mrtvolně tiché ulice, a oni uviděli 
Parto, která byla tlačena v invalidním vozíku s Dubriou u kormidla. Přímo za nimi byli připraveni ve svých 
pozicích dva Baluchianští bojovníci, kteří prozkoumávali svými hlavami ulice, otáčeli je a hledali jakýkoliv 
pohyb nebo hrozbu. Měli vytažené pistole a netajili se s tím, že jsou ozbrojení a nebezpeční. 

Když Nouri začal něco říkat, Carson si dal prst na rty, ihned si přidřepl a díval se za roh. Když se Carson 
postavil, přitáhl Nouriho blíže ke svému obličeji a zašeptal tak tiše, jak dokázal. “Směřují ke škole. Pěšky 
neexistuje způsob, jak bych s nimi mohl držet krok. Dám ti pistoli a ty je sleduj. Až budeš z dosahu, vezmu 
Humvee a pokusím se dostat mezi ně a školu. Až budu na místě, dám ti signál krátkým zatroubením klak-
sonu... 

“Co když se vydají jiným směrem?” 
Carson podal s lehkým krátkým úsměvem Nourimu svoji pistoli. “Pak je to na tobě.” 
Nouri se podíval dolů a při pohledu na pistoli, kterou mu Carson podával, se mu čelo zkrabatilo. “Já jsem 

učitel. Nikdy jsem z pistole nestřílel!” 
“Podívej, není žádná jiná možnost. Musíš to udělat. Jestli to nedokážeš udělat, tak jim budeme muset 

nechat Parto a Dubriu a ta možnost se mi nelíbí.” Carson se znovu krátce podíval za roh. “Musíš už jít. 
Zůstaň daleko za nimi, ale buď si jistý, že je neztratíš. Až uslyšíš můj signál, budeš vědět, že jsem na místě. 
Buď připraven se přiblížit, a kdybych to potřeboval, tak mi pomoct. Jinak se drž při zemi. Rozumíš?” 

Nouri váhavě přikývl a jeho mysl zápolila se šokem z toho, co před ním stálo. Srdce v jeho hrudi vášnivě 
bušilo a najednou ta zdrcující myšlenka, že by měl použít pistoli - zabít jinou lidskou bytost - vybuchla jako 
vulkán v jeho mysli. Podal pistoli Carsonovi. “Já... já to udělat nemůžu... omlouvám se, ale nemůžu nikoho 
zabít...” 

“Do prdele, nezajímá mě, co si myslíš, že můžeš nebo nemůžeš udělat. Prostě vezmi tu pistoli a sleduj 
je. Možná tvou pomoc budu potřebovat, možná ne. Ale jestli budu, ty je musíš zachránit. Buď vynalézavý. 
Udělej, co musíš udělat.” Carson se sklonil k pistoli a odjistil ji. “Ten prcek je připravený střílet, takže se 
nedotýkej spouště, dokud ji nebudeš potřebovat stisknout. Vystřelí tolikrát, kolikrát ji stiskneš. Střílej jen z 
blízka - nepotřebujeme žádné civilní oběti. To zvládneš.” 
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Carson působil tak mocně, že to bylo jako oheň pod Nourim. Nouri ustoupil několik stop dozadu, pokýval 
hlavou a potom ke svému vlastnímu úžasu cítil, jak ho jeho nohy odnesly za roh ve směru Parto a jejích 
únosců. 

Kapitola 40 - Zastavení 

Noční vzduch byl chladný, ale v bezvětří příjemný. Nouri stopoval Parto po dvou blocích. Byl zaměstnán 
jednosměrnou konverzací s Alláhem - něco, co už hodně dlouho nedělal. Vnitřně si opakoval Dej mi sílu a 
učiň mě nevinným. 

Bylo to deset minut, co opustil Carsona. Někde v dálce slyšel startovat Humvee, ale neviděl ho. Byl to 
fantomový zvuk v jinak tiché noci. 

Dubria s námahou tlačila invalidní vozík s Parto. Ulice byly zaneřáděné sutí a plevelem. Když šly cestou 
přes prázdné ulice Mashhadu, vůbec nemluvily a Nouri se ujišťoval, aby dbal Carsonovy rady a držel se 
dostatečně pozadu. Byl pečlivý ve svém tichém následování. 

Jeden z Baluchianských bojovníků - ten vyšší - se najednou začal hádat se svým partnerem a rychle se 
dostali do sváru. Nouri byl příliš daleko, než aby rozuměl, co říkají, ale oni asi po minutě hádání zabočili 
dolů do postranní ulice a Nouri zpanikařil, když je ztratil z dohledu. Zrychlil a spěchal podél stěn poničených 
budov a dával si pozor, aby nekopl do kamene nebo nezakopl o trhlinu. Měsíční svit mu pomáhal a jeho oči 
si přivykly matnému světlu. Byl překvapen, jak dobře vidí. 

Když kdesi v dálce neklamně uslyšel klakson Humvee, jeho smysly zpozorněly. “Ne... ne, to není dobře!” 
vydechl Nouri přiškrceným šepotem. Klakson byl příliš daleko na západ. Parto a její skupina jdou východně. 
Carson je mimo směr. To, čeho se Nouri obával, na něj sestoupilo se zdrcující váhou, kterou cítil ve svých 
kostech. Podíval se dolů na svou pistoli a zakroutil hlavou. Klid. 

Přemýšlej. Běž! Drž s nimi krok. Přemýšlej! Co budu dělat? 
Když se Nouri dostal k té postranní ulici, rychle se podíval za roh. Skupina ještě více zpomalila. Snad si 

mysleli, že se ztratili, nebo je vylekal Carsonův klakson. Začali zahýbat doleva a Baluchianští bojovníci se 
znovu začali hádat a pak se najednou zastavili. Nouri čekal. Během deseti sekund se ta malá skupina vyda-
la dál úzkou uličkou. Nouri najednou viděl záblesk nejasného plánu a rozběhl se dál ulicí, na které byl. Za-
stavit je, to je jeho jediná možnost. Ale jak? Nemohl střílet z pistole, ruce se mu třásly a jak běžel, vybavil si 
Carsonovo varování: žádné civilní oběti. To znamená, že se musí dostat blízko. Velmi blízko. 

Běžel tak rychle a tak tiše, jak dokázal. Běžel paralelně s jejich směrem asi o dva bloky dál na západ. 
Poté, co uběhl osm bloků, se zastavil, aby chytil dech. Plíce mu v chladném nočním vzduchu hořely. 

“Před čím nebo před kým utíkáš?” ozval se skřehotavý hlas hluboko ze stínů domovního přesahu. 
“Kdo... jsi?” zeptal se Nouri mezi nádechy a šilhal přitom do temnoty, ze které hlas přišel. Byl už příliš 

unavený na to, aby si dělal starosti ze svého nového známého. 
“Copak na tom záleží? Jsem bezdomovec, copak to nestačí?” 
Ten hlas byl provázen dotekem šílenství či opilosti. Nouri si nebyl jist čím z toho, ale když se ze stínů 

proti němu vynořil obrys muže, trochu ucouvnul. Měl robustní postavu, ale vypadal neobratně, s dlouhým 
splývajícím prošedivělým vousem.  

Vypadal tak na pozdní šedesátku, ale mohl být i mladší. 
“Tak proč v tuto hodinu utíkáš?” 
“To tě nemusí zajímat,” řekl Nouri. 
“Podívej, já prakticky vlastním tyto ulice, zvláště v noci. Ty jsi vrazil přímo do mého obýváku - vzbudil jsi 

mě! Měl jsem krásný sen.” 
“Máš něco k pití?” 
“Samozřejmě, že mám, ale zadarmo se nedělím.” 
“Dám ti svoji košili a bundu výměnou za tvou a pak se napiju čehokoliv, co piješ, pokud to má v sobě al-

kohol.” 
Muž natáhl ruku a dotknul se Nouriho bundy takovým způsobem, jakým se slepí lidé opatrně natahují po 

něčem neviditelném. Procítil ji zkoumajícími prsty, nejdřív rukáv a potom zip. “Buď máš velkou žízeň, nebo 
velmi špatný úsudek o oblečení. Ale každopádně přijímám tvou nabídku.” 

“Můžeme to udělat rychle?” 
“Jakou barvu má tvá bunda?” zeptal se stařík. 
“Tmavě modrou.” 
Stařík se usmál. “Tu barvu mám rád.” 
“Skvělé, můžeme tu výměnu udělat teď hned... hodně spěchám.” 
“A co košile?” 
“Je bílá.” 
“Máš nátělník?” 
“Ano, je také bílý.” 
“Už dlouho jsem neměl žádné bílé oblečení,” poznamenal stařík. 
“Tak můžeme si to vyměnit?” řekl Nouri netrpělivě a podával svou bundu a košili staříkovi, který vypadal 

nevšímavě. Nouri je hodil na zem. 
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Stařík si sundal roztrhané prostěradlo, které měl zavázané kolem ramen a potom svůj nátělník. “Myslím, 
že dny, kdy jsem byl svatým mužem, jsou pryč. Přinejmenším na chvíli.”  Zamručel hlubokým smíchem. 
Když si ten muž sundával svou košili, nocí se ozval ostrý zvuk trhání. “Jedna z těch děr se právě zvětšila... 
omlouvám se za to.” 

Nouri si oblékl zapáchající oblečení. Nejdřív potrhané tričko, které bylo více dírami než oděvem a potom 
černé prostěradlo, které zapáchalo tak silně, že jak si ho oblékl, zachvátil ho reflex na zvracení. 

“Už je to nějaká chvíle, co jsem se koupal...” dodal omluvně starý muž a kýval svým ukazováčkem, “... 
ale byl to tvůj nápad, to ti připomínám.” 

“Turban taky. Dej mi svůj turban, prosím,” řekl Nouri a potlačoval svou potřebu se vyzvracet. 
“Jistě,” řekl starý muž, když opatrně zvedal turban ze své hlavy. “Musím ti říct, že to, co zrovna piju... je 

domácí výroby a není to ani v nejmenším chutné, ale účinkuje to, díky Alláhu! Udělal mi to můj přítel; jen 
nečekej, že se zítra probudíš s jasnou hlavou. To se nestane.” Zasmál se a zakroutil hlavou. 

Nouri přikývl, upravoval si svůj nový oděv a nasazoval si turban na hlavu. 
“Ten chlast?” 
Vysvlečený stařík se jako pavouk odšoural zpátky do svého tmavého rohu a vrátil se s plastovou lahví, 

jejíž vršek byl uříznutý. “Napij se.” Podával láhev asi dvě stopy mimo Nouriho pozici a Nouri najednou po-
chopil, že ten stařík je slepý. 

Nouri vzal tu láhev a potom zvednul svou košili a bundu a podal je staříkovi. “Nevěděl jsem, že jsi slepý.” 
Stařík dychtivě uchopil oblečení. “Jak říkám svým přátelům, lépe vidím v noci.” 
Nouri podržel láhev pod svým nosem a vnímal její chemickou účinnost. “Hele, vezmu si to s sebou...” 
“Ne, jen se napij. Taková byla naše dohoda.” 
“Potřebuji to.” 
“Ne, dej mi to zpátky.” 
“Je to pro tebe dobrý obchod,” řekl Nouri, “a kdybych to nepotřeboval, nebral bych ti to, ale nemám na 

výběr. Omlouvám se.” 
S tím Nouri odběhl ulicí a dával pozor, aby nevylil příliš mnoho toho domácího nápoje. Slyšel, jak mu 

stařík nadává, ale o minutu později byl opět v tichu a vzduch naplňoval jen zvuk jeho funění a jeho kroků. 
Nouri přeběhl přes boční ulici a když přišel k té uličce, zastavil se a opatrně nahlédl za roh. Asi o tři blo-

ky dál slyšel zřetelný skřípavý zvuk invalidního vozíku.  
Zhluboka se nadechl a pak se napil obsahu plastové láhve, opatrně jen na jeden hlt, kterým kroužil ve 

svých ústech, zatímco si ucpal nos a potom se přinutil polknout s takovým úsilím, jaké v životě ještě nevy-
naložil. Bylo to strašné, s jemnou příchutí lékořice! 

Čím jsem se to stal? Hlubiny, do kterých sestoupil, byly hlubší, než považoval za možné. Tak je zde, za-
páchající bezdomovec, který brzy bude vrahem. V té chvíli přesně věděl, čím je - tím, čím potřebuji být. 

Jak nasměroval své kroky k Parto a jejím únoscům, jeho čin jejich zastavení právě začínal. S každým 
krokem začínal předstírat roli svého vnějšího vzhledu. Nouri si zastrčil pistoli pod svůj turban a pokoušel se 
jít jako opilec. Srdce mu divoce poskakovalo, když začal poznávat obrysy čtyř lidí, které brzy potká. 

Ačkoliv si dal jen jeden hlt toho odporně chutnajícího nápoje, cítil jeho účinky a představa bručení za-
zněla v jeho mysli jako dobrý nápad. Tak si začal broukat starou píseň, kterou se naučil ve škole. Pravou 
nohou vrazil do plechovky, která se hlasitě rozkodrcala prostorem. Ale Nouri předstíral, že se vůbec neza-
jímá o svět, ačkoliv to bylo velmi vzdálené pravdě. 

Když se dostal blíže, začal svou roli předstírat s ještě větší jemností. Parto, Dubria a jejich únosci se za-
stavili a všichni se teď na něj dívali. Nouri pokračoval dál svou cestou, spokojený se svým falešným zapo-
mněním a s každým krokem zmenšoval vzdálenost. Slyšel nějaký šepot, ale ignoroval ho. Když se dostal 
na deset stop od skupiny s Parto, najednou ustal s broukáním a opileckým vrávoráním a předstíral, že si 
jich poprvé všiml.  

Úmyslně udělal hlavou poklonu a věděl, že jeho turban i s pistolí uvnitř by měl spadnout do jeho čekají-
cích rukou. Zasmál se, když turban zachytil a jeho pravá ruka neviditelně sáhla po pistoli. 

Dokončil svou poklonu až k zahihňání jednoho z Baluchianských bojovníků. 
“Mír s vámi. Kráčím pod očima Alláha a zdravím vás Jeho jménem.” Nouriho perština byla zkomolená a 

on se trochu potácel, jak se pokoušel co nejlépe hrát roli opravdového opilce. Pak spadl na bok - s turba-
nem v ruce. Jeho cíl, vypadat tak neškodně, jak jen je to možné, se zdál být úspěšný. Zatímco byl na zemi, 
slyšel slabý smích od Baluchianských bojovníků, kteří jím byli pobaveni, jako by představoval cirkusové 
vystoupení. Pistole skrytá v jeho turbanu se mu teď dobře držela. Jeho pravá ruka držela jak turban, tak 
pistoli - obojí nasměrované dolů. Pomalu, neohrabaně se začal stavět na nohy a znovu se ukláněl. 

Ze všech sil se snažil nedívat na Parto, když kolem ní procházel, protože se obával, že by ho mohla po-
znat. Když se Nouri podíval do obličejů Baluchianských bojovníků, šklebily se nechutí. 

Zastřel je! Kam? Musíš je zabít, nebo zabijí tebe. Nesmíš nikoho zabít. Udělej to! 
Jeho mysl náhle zaplnilo tisíce hlasů, napůl andělé, napůl démoni a jak zvedal svou ruku, ta kakofonie 

hrající v jeho hlavě byla čím dál hlasitější a hlasitější. Nouriho závěrečné opilecké jednání bylo náhle na-
hrazeno chladným, šíleným obličejem. Namířil turbanem přikrytou pistolí na vyššího muže, prsty mu škubaly 
od té černé váhy. Pak démon stiskl jeho ukazováček čtyřikrát rychle za sebou. 

Čas se najednou zastavil. Kapal skrz nějaký hustý filtr zážitku a pak se celý svět ponořil do podivného ti-
cha, jež bylo obklopené lemem dvoupodlažních budov, které s lhostejností přihlížely jako kočičí oči. Dva 
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Baluchianští bojovníci se zapotáceli a potom spadli k zemi. Když přistáli ve zhroucené, prázdné póze na 
zemi, jejich obličeje stále měly výraz překvapení. 

Dvě ženy se na něj podívaly a třásly se strachy. Nouri zahodil pistoli na zem a klekl si před Parto. Ote-
vřel ústa, ale žádná slova nevyšla. Nalézal v sobě jen nářek básníka. 

Dubria pomalu pustila invalidní vozík, otočila se, opatrně překročila mrtvá těla za sebou a běžela uličkou 
směrem, kterým přišli. 

Parto zírala do očí Nouriho a ze strachu kroutila hlavou. Obličej měla zkroucený, strašně zdeformovaný 
od střelby a násilí. Rukama odtlačila Nouriho v neohrabaném gestu nech mě být. Po tváři jí tekly slzy a 
Nouri zpanikařil. Nevěděl, jak se k ní má dostat a ukázat jí, že není opilým vrahem. “Já jsem Nouri. Podívej 
se na mě. Já jsem Nouri!” 

Shrnul si dozadu vlasy, odvázal prostěradlo ze svých ramen a zatleskal rukama kolem obličeje Parto. 
Pak se k ní naklonil. “Já jsem Nouri. Miluji tě!” 

Po třesoucím se obličeji Parto přeběhl slabý nádech naděje a ona se natáhla, aby se dotkla jeho  tváře. 
“Nouri?” 

“Ano, to jsem já.” 
“Nouri?” 
“Ano, ano...” Nouri začal plakat, když se ruka Parto dotkla jeho tváře.  
Měla obvázané čelo a v jejích očích přetrvávala povrchní prázdnota. Ale za tím vším Nouri viděl, že se 

něco vynořuje k povrchu jako vzduchová bublina, která se beze strachu vznáší k povrchu širého otevřeného 
oceánu. A pak ji přivedla blíže malá uvolnění a lavina drobných změn jejího obličeje. Objali se jako dvě 
ruce, které se spojily v modlitbě. 

Kapitola 41 - Mezi světy 

Terran neměl pochyb o svém spojení se zářícím duchem v sobě. Cítil jeho přítomnost, jako by byl asy-
metrická bytost - větší jeho část byla neomezená - zatímco jeho malé tělo, sotva dvě kubické stopy, sestu-
povalo po tmavých schodech po jeho fingovaném útěku od Shaheena. Dole pod schody zatočil doleva a 
vešel do malé místnosti s výhledem ven na ulici. Konzervatoř přímo naproti přes ulici byla v naprosté tmě a 
její vstupní dveře byly zavřené jako oční víčko. 

Na podlaze poblíž rozbitého okna byly rozházené prázdné patrony, a jak Terran přecházel po místnosti, 
rozletěly se kolem a jejich kovová melodie zněla proti střepům skla v tichém nočním vzduchu jako zvonko-
hra. Čekal, koukal ven, hledal jakýkoliv pohyb, ale temnota byla naprosto statická jako černá fotografie. 

O několik sekund později uslyšel křičet Shaheena, “Pomoc! Potřebuji pomoc!” Jeho hlas chvějící se od 
tíhy vymyšleného poplachu byl trochu neautentický. Měl by být hlasitější, pomyslel si Terran.  

Pak se ozval tlumený Moshadův hlas. “Co se děje?” 
“Utekl!” přišla okamžitá odpověď. 
O sekundu později se rozletěly venkovní dveře a tmavý obrys běžel nahoru po schodech jako divoké 

zvíře. Terran zahlédl koutkem oka záblesk kovu pistole, ale zůstal naprosto v klidu. Podíval se ven z okna. 
Shaheen říkal, že venku jsou dva strážci, kde je tedy ten druhý? 

Potřeboval se dostat ven dříve, než ten druhý strážce přijde dolů. Slyšel nahoře panické hlasy. Terran 
měl pár sekund na rozhodnutí. Běžel ke dveřím, otevřel je, a když to udělal, dveře lízla kulka vypálená zpo-
za něj. Neváhal ani okamžik a vyřítil se dveřmi ven.  

Dal přednost keřům a stromům před otevřenou ulicí, kde by byl zranitelný vůči kulkám. Byl malý a rychlý 
a venku byla tma. Nebude snadným cílem, pokud se bude vyhýbat otevřeným prostranstvím. 

Shaheen měl pravdu, že nebudou váhat na něj střílet; což byla skutečnost, která Terrana překvapila jen 
trochu. Jakmile se dostal uličkou na druhou stranu, schoval se za stromem, aby odhadnul své pronásledo-
vatele. 

Slyšel šeptající hlasy, ale nic neviděl. Terran se pomalu sunul ke skupině keřů, které zakrývaly fasádu 
malého polorozpadlého domu a poskytovaly mu lepší skrýš. Věděl, že Baluchiané jsou skvělí stopaři, ale 
také věděl, že v naprosté tmě je toho málo, co by šlo stopovat, pokud neudělá hluk. Byl tedy naprosto poti-
chu. Dokonce i jeho dech byl odměřený a tichý. 

Terran sevřel pistoli, kterou si vzal od Shaheena a věděl, že má dvě možnosti. Zůstat potichu a čekat na 
možnost vrhnout se naproti přes ulici do Konzervatoře, nebo utíkat ulicemi pryč od školy a někde se scho-
vat, dokud nenajde způsob, jak se bezpečně vrátit do Konzervatoře. 

Vybral si vždy přítomnou třetí možnost: počkat. 
Existuje takové podivné splývání jasnosti a zmatku z temnoty, když se člověk skrývá před rukama, je-

jichž záměrem je zabít. Terran soustředil všechnu svou kapacitu na to, aby každý atom své existence použil 
k vytvoření plánu útěku, který by mohl uspět. Poblíž slyšel hlasy v domě, který právě opustil - pravděpodob-
ně Moshad křičící na Shaheena. Potom uslyšel jemné zašoupání nohy na chodníku. Bylo to blízko; snad 
deset stop. Terranovy smysly ještě více zbystřily, když se udržoval v klidu, doufajíce, že tlukot jeho srdce ho 
neprozradí. 

Terran byl jako socha, zamrzlý na místě, obávající se dokonce mrkat. Přímo před ním se tiše pohybova-
la tmavá postava. Slyšel dýchání, jak Baluchianský bojovník přišel přímo před něj a stál jen několik stop od 
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něj. O minutu později Terran pomalu dlouze vydechl skrze našpulené rty. Vůbec si neuvědomil, že předtím 
zadržoval dech. Trochu změnil svou pozici, a jak to udělal, pohnul s nějakými větvemi, které zaskřípaly o 
stěnu domu. Zahradu zaplnil ostrý skřípavý zvuk. Okamžitě se znovu přikrčil. Pak uslyšel blížící se kroky a 
okamžitě věděl, že je zranitelný. 

Snad to byl pouhý instinkt, ale všechno jeho soustředění, všechno plánování, se najednou rozpadlo a 
Terran vyběhl z křoví a prchal na zahradu. Ale jak se rozběhl pryč, vztyčila se před ním tmavá postava. 
“Zůstaň, kde jsi!” 

Terran znehybněl a pak sebou trhnul při představě, že bude chycen. Svou pistoli namířil instinktivně na 
svého věznitele. 

“Zpátky do domu,” přikázal hlas. 
Terran zamžoural do noci a doufal, že spatří něco ze svého věznitele. “To nemůžu udělat.” 
“Pak mám příkaz tě zastřelit.” 
Terran těžce polkl a hledal svůj hlas. “Mám na tebe namířenou pistoli, možná tě zastřelím první.” 
Nastala dlouhá pauza, jak tam ty dvě tmavé postavy stály před sebou, oddělené tuctem stop a mílemi 

temnoty. 
“Pomalu ustoupím pryč,” řekl Terran a prolomil tak ticho, “a zmizím do noci. Můžeme oba žít.” 
Baluchianský bojovník zakroutil hlavou. “Ty... nemůžeš z té pistole vystřelit. Podívej, skláním svou pisto-

li... a jdu pomalu k tobě, vezmu tě za ruku a odvedu zpátky k Moshadovi. Nikdo z nás tady nepotřebuje být 
zraněn.” 

Bojovník opatrně vykročil kupředu. 
“Budu střílet,” řekl Terran. “Je lepší zemřít, než být pěšákem v Moshadově hře.”  
Baluchian vzdychl, poznal slepou uličku. Pak pomalu ukázal svou paží na Terrana. “Co je to?” 
“Co?” zeptal se Terran a rozhlížel se očima kolem a dobře si přitom uvědomoval, že Moshadovi muži 

můžou být úskoční. Ale hlas tohoto muže byl střízlivý a obřadný. 
“Tamto!” 
Terran se rozhlédl kolem, ale nic neviděl. “Co vidíš?” 
“Světlo... je to monstrum... démon... je to... není to lidské - vynořuje se to v tobě. Co se to děje?” 
Terran se podíval dolů na své tělo a hledal nějaký záchytný bod podobný tomu, co popsal Baluchianský 

bojovník, ale v temnotě té noci bylo všechno úplně tmavé a žádné světlo tu nebylo - alespoň ne pro jeho 
oči. 

“Proč se mě to tak dotýká?” zašeptal Baluchianský bojovník jako někdo, kdo je uchvácen přeludem. 
“Co? Co se tě dotýká?” tázal se Terran v nevíře. 
Následovalo dlouhé ticho. Terran zamžoural očima a pokoušel se ze všech sil pochopit, co jeho protiv-

ník vidí. Ale nic necítil, nic neviděl a všude, kam se podíval, byla jen mocná přikrývka temnoty. 
Baluchianský bojovník začal ze strachu ustupovat, zahodil svou pistoli na zem, a potom s náhlým vzde-

chem utekl pryč jako šílenec posedlý nechtěným démonem. 
Terran se otočil a pokoušel se vidět to, co způsobilo strach u Baluchianského bojovníka - mužů, kteří by-

li známí tím, že neznají strach - ale nic tam nebylo. Sevřel svou pistoli, volnou rukou si prohrábl vlasy a pak 
zíral do černé noci, nejistý si svým dalším postupem. 

Jak se díval přes ulici do dálky, kde bylo město, ozvaly se se stakátovou prudkostí čtyři výstřely. Terra-
novo srdce se panicky naježilo a on se rozběhl slepě na druhou stranu ulice ke Konzervatoři, ale když se 
dostal na obrubník, tak se zastavil. Začal plakat. Nemohl to potlačit. Spadl na zem na všechny čtyři. Ovládl 
sice nářek svého pláče, ale zůstal chycen v emočním svěráku, který ho náhle sevřel jako paprsek odsouze-
ní vržený z nebes. Věděl, že výstřely, které slyšel, s ním souvisí. Způsobil jsem další smrt. Ležel na zádech 
a cítil, jak mu po spáncích stékají slzy na zem pod ním. Jak skrze své oči, které byly zalité slzami, zíral na 
spirální ramena hvězdného pobřeží  Mléčné Dráhy, najednou to na něj všechno dolehlo. 

Jeho boj za svobodu odsoudil další lidi ke smrti. Měl by se vrátit zpět do toho domu a vzdát se Mosha-
dovi. Vrátit se domů. Nechat Pirdaha, ať rozhodne o jeho osudu. Vzdát se. Vzdát se. Vzdát se. Opakoval ta 
slova v hypnotickém šepotu, který plynul z jeho úst v mlhavých výdeších vzduchu. 

Terranovy oči sledovaly dráhy stříbrného světla nad ním, jako by ho najednou ovládlo podivné prokletí. 
“Proč? Proč mám tuto... tuto... tuto potřebu se učit? Už to nechci. Nechci se učit, když to zabíjí. Nechci žít, 
když druzí umírají pro můj život. Vezmi mě odsud. Ty jsi mě sem dal, tak mě odsud vezmi. Jsem unavený. 
Jsem tak unavený. Vzdávám se.” 

Terran slyšel ta slova, jak procházejí skrze jeho rty. Pocházela z nějaké jeho části, která byla velmi 
vzdálená od dveří jeho srdce. Byla jako vysmívající se svaly oslabené kořisti, příliš vzdálené od domova, 
než aby se mohla vrátit. A tak jim propůjčil svůj hlas. Ale jiná jeho část, zocelená rozpětím křídel bezešvých 
duší v tíze věčnosti, věděla, že se nikdy nevzdá. 

Kapitola 42 - Moje dcera 

Hrozí-li velká temnota ze všech stran, existuje instinkt ustoupit dovnitř do imaginativního zapření, jež 
pomůže utrápenému. Jestliže je však bolest skrývána příliš dlouho, pravda se trhem otevře a odhalí se pod 
mdlým světlem. Jakákoliv osoba, která viděla tuto pravdu, ví, že je poslem. Její poselství je zřídkakdy pří-
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jemné. Její příběh není nikdy vyřčen. Je za dosahem pochopení, a tak je namísto toho absorbována jako 
energie, která se vpíjí hluboko do tvých buněk a atomů - do samé struktury, na které je projektováno tvé 
tělo-mysl. To tě táhne mihotajícím se směrem naděje, avšak vedení je zachováno pouze v čase, a když je 
příběh nakonec vyřčen, čas už není součástí rovnice. Tedy ani naděje. 

 
*   *  * * 

 
Carson slyšel výstřely, ostré a kovové. Žaludek se mu stáhl strachy. Znělo to jako jeho pistole, ale Car-

son se obával nejhoršího, neboť věděl o Nouriho nezpůsobilosti s pistolemi.  Vlezl do Humvee a jel opatrně 
směrem k výstřelům, které se ozvaly severovýchodně od jeho pozice. Jel opatrně bez zapnutých světel a 
pozoroval opuštěné ulice. Najednou zahlédl jemný pohyb v temných stínech přesahu budovy, a tak zastavil 
Humvee. 

“Hej, ty?” zavolal tichým hlasem, jenž měl intenzitu hlasitého šepotu. “Viděl jsi někoho v těchto ulicích za 
posledních deset minut?” 

“Jsem slepý; neviděl jsem nikoho za posledních dvanáct let.” 
Carson se odmlčel. “Tak jsi slyšel někoho běžet kolem?” 
“Ty jsi Peršan... jsi cizinec... řídíš auto. Co chceš tomu člověku?” 
“Vylez ven z těch stínů, ať na tebe lépe vidím,” instruoval ho Carson a jeho tón se uvolnil, ale jeho ruka 

sevřela pistoli pevněji. 
Stařík se vyšoural o několik stop ven a pohladil si vous. Jeho dlouhé stříbrné vlasy rozcuchané do po-

divných směrů odporovaly gravitaci, jako by přímo nad jeho hlavou cirkulovala elektrická bouře. 
“Ta bunda je jeho... jak jsi k ní přišel?” dožadoval se Carson. 
“Co mi můžeš nabídnout za tu informaci?” 
Carson odjistil pojistku na své pistoli. “Tvůj život.” 
Slepý muž se zasmál a pomalu zvedl své ruce v posměšném gestu odevzdání. “Tak si posluž. Jsem pří-

liš zbabělý, abych to udělal sám a příští život, ať už bude jakýkoliv, určitě bude lepší než tento. Ale pochy-
buji, že máš náboje.” 

Carson neměl čas diskutovat s mužem, který byl tak jasně lhostejný ke své nepříjemné situaci a tak za-
hrabal vzadu v Humvee a našel kartón proviantu, který byl úhledně zabalený v celofánovém obalu. Zvedl ho 
a hodil dolů na zem před toho muže. “Je tam tolik jídla, že ti to vystačí nejméně na týden. Teď mi řekni, jak 
ses dostal k té bundě?” 

Slepec si přidřepl a na chvíli ignoroval Carsonovu otázku. Jeho ruce hledaly balení, které mu Carson 
hodil dolů na ulici. Našel ho, usmál se a přitáhl si ho k nosu. “Vůbec to nevoní, seš si jistý, že je to jídlo?” 

“Je to proviant, je to pečlivě zabalené. Nemá to žádnou vůni, dokud to neotevřeš. Hele, já spěchám. 
Řekni mi, prosím tě, co...” 

“Tak ty jsi voják... a cizinec... co se tu děje?” 
“Nemám čas...” 
“Toto jsou moje ulice!” napůl vykřikl slepec a postavil se na nohy. Nebyl vysoký, ale bylo na něm něco 

velkolepého. Snad byla centrem toho jeho naprostá absence strachu nebo způsob, jakým jeho prošedivělé 
vousy nepravidelně splývaly dolů, kde přikrývaly jeho srdce. “Řekni mi, co se děje, nebo ti neřeknu ani slo-
vo. Kromě toho tvůj přítel je pravděpodobně mrtvý.” 

“Proč to říkáš?” 
“Jestli vypil tu lihovinu (angl. spirit = lihovina, ale také duch nebo povaha), kterou mi ukradl, nebyl by 

schopen střílet ze zbraně, aby si zachránil život. Byl to čistý domácí arak. Byl by snadnou kořistí pro koho-
koliv.” 

Carson s frustrací vzdychl. “Hele, staříku, nevím, co se tu děje; jediné, co vím, že jsem slyšel čtyři vý-
střely a můj přítel - ten člověk, který ti dal tuto bundu...” 

“On mi ji nedal; vyměnili jsme si ji, to ti říkám!” 
“To je jedno... ten člověk je v nebezpečí. Prostě se ho pokouším najít. Pomoz mi!” 
Slepec si strčil proviant pod paži a trochu napřímil hlavu. “Jsi špión?” 
“Ne!” 
“Ty jsi Američan, voják, že?” 
“Ano.” 
“Snad si nemyslíš, že jsem neslyšel tu střelbu tam u Konzervatoře? Všichni v tomto městě ji slyšeli. A 

teď to je přímo v mém rajónu! Co se děje? To mi řekni a já ti řeknu, kterým směrem odešel tvůj přítel. Ale 
neodbyj mě nějakými lžemi. Před Sunrotem jsem strávil sedmnáct let v Revoluční Gardě. Cítím v tobě pach 
podvodu. Tak povídej!” 

Carson podvědomě pustil svou pistoli a rozhlédl se kolem, aby se ujistil, že jsou úplně sami. “Chlapec z 
kmene Baluchianů se pokouší dostat do školy a nějací... nepříjemní členové jeho kmene sem přišli, aby ho 
přivedli zpět - proti jeho vůli - a já jsem zde, abych toho chlapce ochránil. To je všechno. Člověk, kterého 
hledám, je učitel toho chlapce...” 

“Co je na tom chlapci tak zvláštního?” 
“To nevím...” 
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“Ale víš, jen mi to nechceš říct.” Slepec se začal otáčet zpět, jako by to s konverzací vzdával. “Tvůj přítel 
může klidně zemřít, mně to je jedno. Ukradl mi mou lihovinu (angl. spirits) ...” 

“Hele, předpokládá se, že ten kluk měl být nějakým náboženským vůdcem, neznám podrobnosti, taková 
je pravda.” 

“Proč by učitel náboženského vůdce kradl mou lihovinu (angl. spirits)? Tvá slova jsou překroucená. Ne-
věřím ti. Běž pryč.” 

“Nemám prostě čas říct ti všechno. Jestli mi pomůžeš najít mého přítele, vrátím se... a odměním se ti. 
Teď prostě nemám čas... může být zraněný...” 

“... nebo mrtvý.” Slepec se otočil zpět na Carsona, poškrábal se na krku a dlouze vzdychl. “Zdá se, že 
tvůj přítel měl nějaký problém a velmi spěchal...” 

“Prosím, kam šel?” zeptal se Carson. 
Slepec ukázal nahoru ulicí. “Šel tímto směrem a zabočil doprava do té uličky. Jestli ho najdeš, já budu 

čekat zde.” Vystřelil ze sebe rozhorleně ten muž. “Očekávám odměnu. Pořádnou... skutečně pořádnou...” 
Carson vyjel směrem, kterým slepec ukazoval. Nehledě na adrenalin, který proudil jeho tělem, byl una-

vený. Byl to dlouhý den plný uskakování kulkám. Aby to bylo ještě horší, pedál spojky v Humvee dráždil 
jeho zraněnou nohu. Když přijel k té uličce, vypnul motor, zkontroloval své zbraně a začal se ladit na své 
prostředí. Opatrně odkulhal do ulice a všímal si vrcholků budov - žádná z nich nevypadala obydleně. Nebyl 
tu žádný pohyb ani světlo. Prozkoumal možnosti svého úniku a potom uspokojen, že udělal všechno, co 
mohl, aby se ochránil, všechnu svou sílu napřímil na zvuk. 

V tichu noci uslyšel, jak se zpěvavý hlas nese neosvícenou úzkou uličkou, která se vine mezi cihlovými 
budovami, jež byly zjizvené větry Sunrotu. Carson pečlivě vybíral svou cestu a uvědomoval si při tom, že 
jeho levá noha je hyper-senzitivní na jakýkoliv tlak. 

“Nouri?” zavolal Carson napůl šeptem, napůl křikem. 
Žádná odpověď, ale teď slyšel ty hlasy dva. 
“Nouri?” Opatrně se přibližoval a jeho záda zaškrábala o stěnu, jak se blížil k tomu zvuku.  
Pak uviděl podivnou postavu, která se objevila za rohem té uličky a vrávorala jeho směrem, nedbající 

jeho přítomnosti. Carson se ještě více přikrčil a zůstal potichu, sledoval. Postava byla velká, podivného 
tvaru a v té naprosté temnotě nemohl Carson rozeznat nic víc, než její velikost a obrys. 

Jak postava přicházela blíže, šla neohrabaně jako zraněné zvíře. Carson uslyšel mumlání ženského 
hlasu. Okamžitě znervózněl a zamžoural, aby uviděl, co mu stále unikalo. Pak uslyšel mužský hlas a hned 
pochopil, že je to muž nesoucí ženu. Nouri a Parto! Je to možné?  

Carson se postavil na nohy. “Nouri?” 
Postava se zastavila. “Carson?” 
“Jsi v pořádku?” 
“Člověče, ty jsi mě vyděsil... ano, mám Parto. Jsme v pořádku.” 
“A sestra?” 
“Utekla... pravděpodobně zpět na kliniku...” 
“A ti...” 
“Jsou mrtví.” 
Carson se uvolnil. “Seš si jistý?” 
“Ano.” 
“Moje vozidlo je tam vzadu,” řekl Carson a ukazoval za sebe, “asi dvacet metrů. Zvládneš to?” 
“Jo, je lehká a já frčím na adrenalinu.” 
Parto si odkašlala. “Kdo je to?” 
Nouri jí to vysvětlil šeptem příliš slabým na to, aby ho Carson mohl slyšet. 
“Pane, můžete mě odvézt k mé dceři?” zeptala se Parto. 
“Potřebujeme odsud okamžitě odjet,” odpověděl Carson. “Slyšeli střelbu. Můžou poslat další. Pojďme.” 

Carson ukázal svou pravou paží. 
“Má dcera?” zeptala se Parto s hořkou příchutí ve svém tónu. 
“Ano, uděláme, co je v našich silách, abychom vás dostali do školy. Ale právě teď je obklíčená nepřáteli. 

Nejdřív musím získat posily. Rychle!” 
Společně se v tichu odbelhali k čekajícímu Humvee a vyvarovali se dělání zvuků, které by mohly spustit 

střelbu. Jako malá ptáčata mající zvědavá křídla kráčeli neohrabaně a vyhýbali se odpadkům a úlomkům 
suti, kterými byla ulička zaneřáděná. Parto byla příliš unavená, než aby odporovala Carsonovu plánu, přes-
tože to opozdí její znovuspojení s Dorri a Terranem. 

V té chvíli bylo dostatečně utěšující být držena v Nouriho náruči. 

Kapitola 43 - Jeden palec 

Terran ležel na zemi jako obvaz chodníku a prosil prázdnotu nad sebou - přeplněnou stříbrným světlem 
- aby rozpustila jeho osud. Pak najednou ucítil nevysvětlitelnou emoci; takovou, kterou nepřijmeš, spíše ji 
zavrhneš. Chvěla se v něm jako hluboká frustrace, jako touha po statické rovnováze. Nic nezadržoval a 
rozkřičel se jako žena při porodu; pronikavý hlasitý křik. Ten křik byl pohřben do země pod ním a závoje 
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jeho zdrženlivosti spadly do té díry, pohřbené v jejích zejících hloubkách. Zíraly nahoru na něj jako poslední 
výraz smrtelné masky, ale neviděly ho. Byly od něj oddělené. Všechny řetězy jeho trestuhodnosti spadly do 
té díry a s nimi i jeho vina. Terran byl čistý a ryzí. 

Pouliční ticho se vrátilo, ačkoliv tlumené ševelení obstarávalo ozvěnu jeho křiku. 
Co se snažím vyčarovat tímto křikem? Uvažoval Terran. 
Cítil, že se něco otřelo o jeho nohu. Tak se posadil a uviděl kočku s dlouhou nerovnou srstí, která byla 

rozcuchaná všemi směry. Ve fyzickém smyslu to nebyla pěkná kočka, ale pro Terrana měla v sobě jistou 
špatně učesanou krásu, která byla nedokončená a neklidná. V té temnotě nebyl schopen říci, jakou má její 
srst barvu, ale její oči svítily tak, jako by měly svou vlastní záři. Zvedl tu kočku, objal ji a pak si lehl zpátky 
na chodník. Kočka se posadila na jeho hruď jako vyzáblá sfinga. Hluboké hřmění jejího předení zaplnilo 
Terranovu hruď a její přední drápy masírovaly jeho košili a lehce se mu zařezávaly do kůže. Terran ale 
zůstal v klidu a jen si kousal rty, když kočka prováděla svoji akupunkturu. 

Jak kočku hladil, cítil její kosti. “Jaká jemná kostra,” uvažoval. Hlas mu trochu přeskakoval, namožený 
od křiku. Byl asi sto yardů jižně od školy. Moshadovi muži ho teď najdou. Ten křik byl jako maják. Vlastně 
byl překvapený, že až na tu kočku je tu pořád sám. V tichu noci bylo to kočičí předení jako nějaká starobylá 
píseň s modulací tak jemnou, jako slabé mihotání plamene svíčky, když knot už je téměř vyhořelý. 

“Nepolekal jsem tě tím křikem?” zašeptal Terran. “Místo toho jsi přišla ke mně... ty jsi divná kočka. Budu 
ti říkat Mandana - to byla matka Perského Krále. Její jméno znamená Věčná.” 

Kočka najednou otočila hlavou a uši se jí natáhly kupředu. Terran měl potvrzení, že Moshadovi muži 
jsou blízko. Posadil se s kočkou na klíně a rozhlížel se všemi směry, aby našel blížící se postavy, ale v 
naprosté tmě nic neviděl. Pistole, kterou mu Shaheen dal, zůstala na zemi. Jednou rukou z ní vyndal nábo-
je a strčil si je do kapsy. V tom křiku si dal slib, že už nikdy nebude používat pistoli. To si připomenul, když 
dal bezcennou zbraň pod křoví za sebou. 

“Mistře, jak je možné, že tu ležíš? Jsi zraněný?” Byl to Shaheenův šeptající hlas. “Slyšel jsem tě křičet... 
co se děje?” 

Terran se podíval do stínů noci a mžoural ve snaze učinit Shaheena viditelným. Ale viděl jen tmavé ob-
rysy. “Nic. Nic se neděje.” 

“Tak proč jsi křičel, Mistře?” 
“Neříkej mi tak, prosím,” řekl Terran. 
Shaheen se uklonil s rukama sepjatýma dohromady a oběma palci ukazujícími vzhůru. “Omlouvám se; 

jen jsem chtěl vědět, jestli jsi v pořádku.” 
Terran se odmlčel a uvažoval, jak má vysvětlit nevysvětlitelné. 
“Někdy se uvnitř nahromadí věci...” 
“Ale Moshad tě může vysledovat.” 
“Já vím.” 
“Chceš to se svojí svobodou vzdát?” 
Terran zakroutil hlavou. “Ne.” 
“Tak se musíš schovat.” 
Terran se na chvíli odmlčel a podíval se nahoru na hvězdy. “Byl na tebe tvrdý?” 
“Řekl mi, abych tě našel, nebo ať se nevracím,” řekl Shaheen měkce. “Ale ty jsi Mahdi. Ty budeš dělat 

to, co si přeje Alláh...” 
“Shaheene, chci se vrátit do školy. Můžeš mi pomoct?” 
Shaheen zaváhal a jeho mysl se soustředila na osu, na které žil. Byl v konfliktu. Moshad byl nepřítel jako 

žádný jiný. Shaheen měl rodinu. Jestli bude přistižen, jak pomáhá Terranovi, bude vyhnán z vesnice. Jeho 
rodina bude také vyhnána a do týdne společně zahynou v poušti. Ale jeho mysl říkala, že Mahdi ho žádá o 
laskavost a jeho nebeská odměna bude více než kompenzací za jakékoliv materiální strádání. Jediný Sha-
heenův problém, který ho tížil, byla bezpečnost jeho rodiny. 

“Když ti pomůžu, ochráníš mou rodinu?” 
“Jestli se bojíš o bezpečnost své rodiny, tak běž pryč. Já si najdu svůj vlastní způsob, jak se dostat do 

školy...” 
“Omlouvám se, Mistře.. Pane, já... jestli se Moshad dozví, že jsem ti pomáhal, budu vyhnán i se svou 

rodinou. Já... já...” 
“Rozumím, Shaheene. Už jsi kvůli pomoci mně riskoval hodně. Běž. Řekni jim, že jsi mě našel, ale že 

jsem utekl do noci a běžel jsem jižně - pryč od školy. Můžeš to udělat?” 
“Ano, to můžu.” 
Najednou je vylekalo tajemné volání vypadající jako ptačí. Oba věděli, že to nebyl pták. 
“Běž... nebo tě budou podezřívat, že mi pomáháš.” Zašeptal Terran. 
Shaheen se znovu uklonil. “Přál bych si, abych mohl udělat více.” 
“To bude dobré.” 
“Nechť tě Alláh ochraňuje.” 
“Tebe též,” řekl Terran. 
O sekundu později Shaheen zmizel do černé prázdnoty, která obklopovala Terrana. 
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Noční vzduch byl chladný a Terranovi bylo příjemné cítit teplo Mandany kolem své hrudi a paží. Postavil 
se na nohy. Nohy měl unavené, na chvíli se zapotácel a potom našel rovnováhu. Pečlivě vybíral svůj směr 
za budovami, krůček za krůčkem. 

Ticho nad rychlost. 
Většina budov byla opuštěných a měla zabedněná okna. Ty, které nebyly, měly nitro úplně černé, což 

činilo nemožným říci, které jsou obydlené a které opuštěné. Střelba byla v Mashhadu vzácným zvukem - až 
do včerejška. Bez nábojů do pistolí byly jedinými zbraněmi, které byly k dispozici, nože a meče. 

Jestliže lidé někdy v noci zaslechli střelbu, věděli, že jde o vážný problém a jejich životy pohasly. Svíčky 
nikdo nepoužíval. Ani oheň. Žádný pohyb. Měli stažené rolety, leželi na svých matracích a mumlali své 
němé modlitby, které byly rozeklané jako blesky. Hledali Boha, který by potlačil jejich strach. 

Po pěti minutách přišel Terran na plácek před východní stranou Konzervatoře. Spletitou změť křoví, za 
kterým se krčil, oddělovalo od východní stěny školy třicet yardů.  Měl se velmi na pozoru. Moshadovi muži 
mají příkaz ho zastřelit a jeho přátelé ve škole - ti s pistolemi a kulkami - by si ho mohli snadno splést s 
Baluchianským bojovníkem, kdyby se rozběhl ke škole a pokusil se do ní vstoupit. 

Mohl by zavolat, ale tím by přitáhl pozornost Moshadových mužů, kteří nepochybně hlídkují v okolí ško-
ly. Terran studoval východní zeď a hledal jakékoliv známky toho, že je někdo vzhůru. Obhlížel jedno z oken, 
avšak černé sklo bylo bez pohybu. Rušilo ho nepřetržité předení Mandany, a tak ji položil na zem. 

Terran se sehnul dolů a pohladil Mandanu po hlavě. “Musím to udělat sám,” zašeptal. “Musím se pohy-
bovat rychlostí želvy a se lstivostí hada a ty, má přítelkyně, vyrušuješ. Tvé oči jsou příliš jasné. Tvé předení 
příliš hlasité.” 

Mandana najednou ztuhla a otočila hlavou. Vzduch zaplnil zvuk ptačího křiku. Jeho zdroj byl blízko, asi 
padesát stop směrem do ulice. 

Terran si přidřepl a mžoural ve směru toho křiku, zaměřený na beztvarý cíl jako talíř radaru. Mandana se 
vytratila směrem k tomu zvuku s nadějí na jídlo. 

Kdesi v dálce bylo slyšet další křik v odpověď. Jeho vzdálenost a směr bylo těžší určit. Terran věděl, že 
Baluchiané komunikují. Mohl jen doufat, že ty pokřiky signalizují, že Shaheen poradil svým druhům, jak 
viděl Terrana utíkat jižním směrem, pryč od školy. 

O několik sekund později uslyšel hlasitý, krev zastavující Mandanin křik. Jeho intenzita ho překvapila. 
Přišel ze stejného směru jako ptačí křik a Terran nemohl zastavit své nohy, aby tam nešly. Když dorazil, 
uslyšel cvaknutí pojistky pistole, a tak skočil za kmen stromu.  

“Terrane, to jsi ty?” Byl to Baluchianský bojovník, ale Terran nevěděl, který. Tak zůstal potichu a ignoro-
val tu otázku. Slyšel nějaký pohyb a potom cítil, jak se mu Mandana točí kolem nohou. Na chvíli si přál, aby 
Mandanu nikdy nepotkal, ale bylo toho málo, co by mohl dělat. Ona nedbala nebezpečí, ve kterém se nalé-
zal. 

“Nezastřelím tě, když půjdeš teď se mnou. Máš mé slovo.” 
Terran zůstal v klidu, potichu a uvažoval, co má dělat. 
“Vím, že mě slyšíš,” pokračoval ten hlas. “Jsi tady za tím stromem. Tma tě neschová. Mé oči nejsou 

oklamány.” 
Jeho hlas byl klidný, sotva šepot, ale byl rozkazovačný. “Jestli budeš utíkat, budu střílet. Pojď se mnou, 

je po všem. Můžeme odsud odejít, aniž by byl někdo zraněn.” 
Terran si odkašlal. “Nepůjdu s tebou.” 
“Možná si myslíš, že jsi některé z nás oblouznil,” řekl bojovník tichým hlasem, “ale já nejsem jedním z 

nich. Já vím, že jsi jenom chlapec, napůl lhář a zběhlík od našeho lidu. Už nás nebudeš dál přehlížet. Tady 
to končí. Buď půjdeš se mnou, nebo zemřeš. To jsou příkazy, které mám a já je budu následovat.” Hlas se 
stával intenzivnějším a potom se odmlčel. “Pojďme. Má trpělivost skončila.” 

Terranův hlas zesílil. “Nepůjdu s tebou. Jestli chceš přijít sem a zastřelit mě, tak pojď. Já s tebou ne-
půjdu. Budu ti odporovat vší svou silou. Ti ve škole na tebe budou pálit stovky kulek...” 

“A co ty! Myslíš si, že tě taky nezasáhnou?” 
“Já jsem připraven zemřít,” řekl Terran. 
Terran si myslel, že slyšel Baluchiana nadávat, ale bylo to příliš slabé, než aby to šlo poznat. 
Pak Terran uslyšel jemné zašustění a žaludek se mu stáhl. Věděl, že bojovník si jde pro něj a bylo toho 

málo, co by mohl dělat. Proč se někdo nedívá z oken? Copak všichni spí? Slyšel tichoučké kroky, jak se 
bojovník přibližoval. Terranovo srdce zrychlilo. Stále cítil, jak se mu Mandana otírá o kotníky, a tak se se-
hnul, zvedl ji a podržel ji u sebe. “Omlouvám se, děvenko.” 

Vyšel zpoza kmene stromu a postavil se čelem k Baluchianovi, který tu stál jako mohutný černý balvan - 
takový, jenž země propůjčuje jako útulek malým zvířátkům. 

Terran cítil, jak na něj míří bojovníkova pistole, ačkoliv v temnotě noci neviděl její hlaveň. 
“Pohni se!” přikazoval hlas. 
“Kam?” zeptal se Terran.  
“Pojď blíž ke mně. Máš pistoli... nebo nějakou zbraň?” 
“Ne.” 
Terran se začal přibližovat, ale jak přišel na vzdálenost pouhých několika stop od Baluchiana, zastavil 

se. 
“Myslel jsem, že jsem tu kočku kopnul do jejího příštího života, jak to, že ji držíš?” 
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“Má mě ráda...” 
“Zbav se jí. Žádnou kočku nepotřebujeme. Hned!” 
Terran se pomalu nadechl a jedním plynulým pohybem hodil Mandanu přímo do obličeje svého protivní-

ka a pak utíkal tak rychle, jak dokázal, ke vstupním dveřím školy. Věděl, že drápky Mandany jsou ostré jako 
žiletky a jestliže ten člověk již Mandanu kopnul, její rohovinová odplata bude hojná. Podle proudu Baluchi-
anských nadávek, který plynul do nočního vzduchu, Mandaniny drápky našly citlivou kůži. 

Terran si pomyslel, že slyšel spadnout pistoli na zem. Byl soustředěn na běh. Všechno se rozmazalo, až 
na jednu věc: vstupní dveře školy. Když se dostal ke sloupoví školy, vyběhl nahoru po schodech a zatlačil 
na dveře. Byly ale zamčené. “Já jsem Terran!” řekl bez dechu a opřel se zády o dveře a očima sledoval 
jakékoliv známky útoku. “Prosím... pusťte mě dovnitř.” Pokoušel se mluvit svou nejlepší Perštinou, ale měl 
problém vzpomenout si na správná slova. Jeho prsty svinuté do pevné pěsti bušily lehce na dveře.  

Obával se dělat příliš mnoho hluku. Věděl, že Moshad je naproti přes ulici a pravděpodobně už se těší, 
až stiskne spoušť na jeho život.  

“Takže dveře jsou zamčené.” Terranův protivník byl zpět. Ďábelský úsměv se rozšířil po jeho zkrvavené 
tváři. “Tvoje kočka je mrtvá a teď jsi na řadě ty.” Zvedl pistoli k výstřelu a stiskl spoušť. Tiché prázdné klik-
nutí zaplnilo prostor mezi Terranem a bojovníkem. Vystřelil znovu se stejným výsledkem. Po třetím pokusu 
zahodil pistoli, sáhl za sebe a vytáhl svůj nůž. Rukávem košile si otřel čelo, aby setřel prameny krve stékají-
cí mu do očí.  

Bojovník kráčel hrozivě k Terranovi. “Nemáš ani představu, jak moc už chci opustit toto místo a vrátit se 
domů. Toto je tvá poslední možnost.” 

Terranova malá pěst stále bušila na dveře jako podvědomé volání o pomoc. Když Baluchianský bojovník 
kráčel k němu, Terran stál zády ke dveřím.  

“Nepůjdu s tebou,” řekl Terran vzpurným hlasem, který se trochu třásl. Bušení jeho pěsti zesilovalo, jako 
by ho teď řídilo jeho srdce. 

Baluchian se zastavil dvě stopy od něj a chytil Terrana za rameno. “Půjdeš se mnou, nebo ne?” Dvanác-
tipalcové ostří blyštivého stříbra bylo umístěno na Terranův krk. Jeho chlad byl příjemný až na skutečnost 
jeho záměru. 

Terran se snažil promluvit a pokoušel se zakroutit hlavou, aby nebylo pochyb, že nepůjde. Jestli teď 
zemřu, je to Boží vůle a já odejdu bez lítosti.  

Pak to ucítil, hlas uvnitř sebe, který byl jako meteor vržený z jeho srdečního jádra. Vyšel z něj s nepo-
psatelnou silou, smělý ve svém sebeovládání. “Jaký důkaz potřebuješ, že jsem Mahdi?” 

Baluchian na chvíli uvolnil své těsné sevření. “Důkaz? Žádný neexistuje! Ty jsi podvodník a nic víc!” Po-
tom obnovil svůj pronikavý úchop na Terranově rameni a naklonil se až několik palců k Terranově obličeji. 
Tvá poslední šance, nebo tě můj nůž pošle do pekla.” 

Terran ucítil vibraci. 
Dveře za ním se odemkly a on cítil, jak je jeho tělo mírně vytlačeno dopředu a potom se skrz jednopal-

covou škvíru mezi dveřmi protáhla hlaveň pistole. Věděl, že musí být v klidu. Bylo to jako operace. Žádné 
místo pro chybu. Zdálo se, že jeho protivník si nevšiml mírného pohybu. Snad bylo jeho vidění oslabené, 
nebo byl příliš pohlcen svou odplatou Terranovi, než aby si povšiml malé vzdálenosti jednoho palce. Za 
Terranem explodoval výstřel z pistole a pak cítil, jak se Baluchian svalil dolů ze schodů, zatímco Terran byl 
mocnýma rukama tažen opačným směrem. V tom okamžiku se cítil jako sousto jídla polknuté obrovskými 
ústy. 

Kapitola 44 - Záchrana 

V mytologiích o nich často nalezneme zaznamenané pověsti. Mysticky okřídlené bytosti s takovou inteli-
gencí a potenciálem, že lidé proti nim vypadají jako myši. Tato stvoření můžou chytit srdce svých lidských 
kořistí a přinést je k Bohu. Takto požehnaní lidé už nikdy nebudou upadat a dokonce i ti s nikdy nepolíbe-
nými ústy poznají lásku takovým způsobem, že by jim zamilovaní mohli závidět. 

Tato okřídlená stvoření byla považována za stvoření z jiného řádu existence; nikoliv za lidská, zvířecí, 
nikoliv z této země. Nikdy se o nich neuvažovalo jako o součásti lidské časové linie. Tak jako opice byla 
součástí naší časové linie v minulosti, tak tato stvoření božského osudu nikdy nebyla obsažena v naší ča-
sové linii v budoucnosti. Lidé by nikdy nemohli spět k tak mocným výšinám - jejich srdce jsou příliš potem-
nělá a zmatená. Ale co když tato stvoření byla lidmi? Co když byla námi - našim budoucím jástvím - a ona 
se vrátila, třebaže šetrně, do našeho času jako naši patroni a dobrodinci? 

Protože jsou mistry času, vkládají někdy sama sebe do našeho světa a hovoří o naší bájné budoucnosti, 
kdy naše duše budou nezahaleny, a pochva těla bude obnovena v průzračnosti. Jejich posvátné hlasy ho-
voří o konvergenci lidstva do jediného bytí. Až se tato jednota přihodí, i to nejtemnější srdce bude očištěno 
a všechno bude uvolněno pro hledání největšího dobra pro největší počet a tento počet bude jeden. 

Tato stvoření nebyla z jiného řádu. Byla z jiného času. Nebyla to pouze okřídlená stvoření, která ovláda-
la čas a prostor a když tak činila, byla zahalena v mystické přítomnosti vně našeho vnímatelného světa. 
Ona byla také našimi tvůrci... našimi stvořiteli. Stala se známá jako Tvůrci Křídel - Wingmakers. 

Ouroboros času nepožíral sám sebe, nýbrž sám sebe vedl. 
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Tvůrci Křídel byli nazýváni různými jmény, byli obsaženi v utajovaných hlasech, vytříděni neochotnými 
teology, vypleněni zlými silami, které chtěly, aby vypadali jako křehcí, zranitelní vůči stejným emocím, jako 
máme my. To však nebyla myšlenka mýtu. To bylo vytvořeno lží. Lidstvo se natahovalo nahoru a nebe táhlo 
dolů a projektovalo jeho značné nedostatky do různých stvoření nebeských sfér. Tyto příběhy byly vyprávě-
ny tolikrát, tolika různými způsoby, že jsme brzy uvěřili, že lež je mýtem a mýtus je lží. 

Andělé, jak bylo zapsáno, byli posly hierarchie tak dalekosáhlé, tak vzdáleně honosné, že mohla komu-
nikovat s lidskými bytostmi jen skrze andělské prostředníky. Andělé byli posly dobra a přitom bohužel, jak 
bylo zapsáno, byli špatní. Špatní, zkorumpovaní a korumpovali. Mělo se za to, že Lucifer byl anděl. Ti padlí, 
když padli, sestoupili pod lidskou úroveň, žili v hlubokých stínech podsvětí, plni podvodu a bolestné pomsty. 
Ale to jsou smyšlené popisy překypující klamem, které nemají jiný účel než převod bohatství. 

Mýty o jediném světě nejsou ničím než zrnkem písku v nezměrných a nekonečných oceánech časopro-
storu. Jsou vnějším projevem naivního strachu a záštitou lokálního vesmíru tvořeného mílemi a měřeného 
roky. Pravdivé mýty, ty které se týkají duše a jejího stvořitele, ty jsou post-lidské, vštípené do před-lidského 
podvědomí. Nejsou vytvořeny lidmi, jak o nich uvažujeme,  nýbrž Tvůrci Křídel. Našimi budoucími jástvími.  

Pole Tvůrců Křídel je sloupec časoprostoru, který je nezměřitelný. Jeho obvod prochází dimenzemi jako 
fraktál, který vetkává svůj obraz napříč stále se zvětšujícím měřítkem, až nakonec mizí ve velikostech příliš 
velkých na to, aby šly pochopit a příliš malých na to, aby šly vnímat. 

Mýtus duše je fraktál. Jeho měřítko je daleko za rozsahem oka mysli, je neviditelný ve svém zrození i 
osudu. Tvůrci Křídel předkládají metodu, prostřednictvím které může být viděna a zažívána lidská duše. Je 
to způsob, jak kalibrovat fraktálový mýtus do viditelného spektra. Je to způsob, jak vidět pod a nad hmotné 
skořápky a přinést to, co je božské, k lidským smyslům. Tato metoda je známa jako Velký Portál a při ní 
žádné popření duše nemůže existovat. Ty síly, které duši až dosud zakrývaly, které ji zametaly pod koberce 
ticha a překrucování - pod ty ryzí pečetě vědy, ty síly nyní budou přesvědčeny touto metodou, protože ta je 
založena na vědě a ty jsi jejím vyslancem. 

 
*   *  *  * 

 
Ta slova se s ozvěnou vzdalovala do hlubokého ticha a Terran zmateně zakroutil hlavou, když si náhle 

uvědomil, že se probouzí ze snu. Skrze popraskané okno přicházelo slabé světlo. Místnost byla chladná. 
Pomyslel si, že je brzy ráno, snad 6 hodin. Tři hodiny spal pod jednoduchou tenkou přikrývkou, ale byl tak 
vyčerpaný, že chladný vzduch na něj nepůsobil. 

Poté, co byl Frankem vtažen dovnitř hlavními dveřmi, dostal vodu a lehké jídlo. Frank mu řekl, co ví, a 
Hamid mu pomohl najít nové oblečení a vykoupat se. 

O Parto a Nouri stále nezaslechl ani slovo. Věděl, že Dorri spí v dívčí ubytovně ve třetím poschodí. Před 
svou koupelí se podíval na Sanjura, který byl naživu, ale stále v bezvědomí. 

Když se Terranovi pročistila hlava, pokusil se vzpomenout si na hlas, který k němu promlouval. Většinu 
z toho zapomněl, až na jeden podivný termín, který si vybavoval: “Tvůrci Křídel.” Také si pamatoval něco o 
mýtech... a pak o andělech. Tvůrci Křídel byli andělé? 

To nedávalo smysl. Proč mám takové sny, když si nedokážu pamatovat, co mi bylo řečeno? Terran zno-
vu zakroutil hlavou, jako by mu to mohlo projasnit hlavu a obnovit to, co slyšel. Kdo to hovořil? Pokoušel se 
ze všech sil vidět nějaký obličej nebo rozpoznat hlas, ale na scéně jeho mysli se nic nematerializovalo. Čím 
usilovněji se pokoušel si vzpomenout, tím mlhavějším se sen stával. 

Několikrát se zhluboka nadechl a naslouchal svému světu. Pod sebou slyšel řinčení kuchyňského nádo-
bí. Kuchaři připravovali snídani. Cítil, jak mu kručí v žaludku. Ale najednou dokázal myslet jen na Nouriho a 
Parto. Věděl, že Carsonův a Nouriho plán byl najít Parto, vyzvednout ji z nemocnice a sehnat posily. Teď už 
by měli být zpátky. 

Terran vylezl z postele a převlékl se do svých nových šatů. Potom tiše vyklouzl na chodbu. Byl ve dru-
hém patře v soukromém pokoji, který byl vyhrazený pro hosty školy. Byl hned vedle Hamidova pokoje. Když 
vešel na chodbu, povšiml si, že Hamidovy dveře jsou stále zavřené. 

Na samém konci chodby bylo okno a před ním seděl muž, jehož silueta se rýsovala v měkkém, pastelo-
vém světle. 

Puška opřená v rohu chodby připomínala Terranovi nebezpečí, která číhají venku. Ten strážce vypadal 
unaveně a sotva dal Terranovi najevo svůj zájem krátkým pokývnutím hlavy. “Jsi vzhůru brzy,” zamumlal. 

Terran zakroutil hlavou, ukázal na své uši a potom odkráčel dolů ze schodů. Doufal, že získá nějaké in-
formace o Nourim a Parto. Rozhodl se jít k předním dveřím, kde věděl, že je Frank. Když byl Carson pryč a 
Hamid spal, vůdcem byl de fakto Frank. Když kráčel kamennou chodbou, která vedla k hlavním dveřím, 
povšiml si dvou mužů, kteří seděli na podlaze u dveří, kouřili cigarety a povídali si. Světlo bylo slabé. Vedle 
nich spal někdo na zemi. Když přišel blíže, poznal jeden z těch hlasů, a tak se rozběhl kamennou chodbou, 
aby Sanjura mohl obejmout. 

“Jsi v pořádku!” řekl Terran. 
Sanjur se postavil na nohy a jemně Terrana objal. “Jsem v pořádku. Trochu mě bolí žebra, paže, nohy, 

obličej... vlastně všechno, abych byl upřímný.” Řekl Sanjur s rozpustilým úsměvem. “Ale je příjemné být 
naživu, to ti řeknu!” 

Terran se usmál. “Rád tě vidím živého a probuzeného.” 
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Sanjur odtlačil Terrana na vzdálenost paže a podíval se na něj tázajícíma se očima. “A co ty? Slyšel 
jsem, že jsi byl venku až do dvou do rána a způsobil jsi potíže.” 

Terran nesměle přikývl. “Nebyl to můj záměr.” 
“To nikdy není,” zavtipkoval Sanjur. “Znám to z vlastní zkušenosti. Život má svůj vlastní způsob, jak tě 

popostrčí do problému, jestliže jsi důležitý.” 
“Nějaké zprávy o Nourim a Parto?” zeptal se Terran. 
Sanjur se podíval dolů na spící tělo, které najednou začalo chrápat. “Neznám toho člověka, ale Farid ří-

kal, že to je velitel. Tak možná on bude něco vědět. Ale když jsem sem před dvaceti minutami přišel, tak on 
už spal.” 

Terran zrovna uvažoval, že šťouchne do Franka, aby ho vzbudil, ale pak si to rozmyslel a vzhlédl na 
Sanjura. Ranní světlo začínalo sílit a on uviděl pestré modřiny na jeho obličeji. Sanjurův spodní ret byl fialo-
vý a dvakrát větší proti své normální velikosti. Pod očima měl temné pruhy, které vypadaly jako pevnosti 
hrůzy. 

“Já vím, já vím, vypadám strašně. Nevěděl jsem, kde bych se mohl umýt, tak jsem přišel sem.” Sanjur 
se krátce podíval na druhého muže, se kterým si povídal, než přišel Terran. “A Farid byl tak laskavý, že mi 
nabídl trochu chleba a čaje... a cigaretu...” Sanjur změnil svůj jazyk z Baluchianského na Perský, “děkuji ti.” 
Pokývl směrem k Faridovi. 

“Musíme ti sehnat doktora,” řekl Terran. 
“Jsem v pořádku, opravdu. Jen potřebuji nějaký čas, abych se vyléčil a místo, kde bych se mohl patřičně 

umýt... snad si dát koupel, převléknout se a zase budu svým krásným já.” 
Terran se znovu podíval na jeho obličej a Sanjur opětoval jeho úsměv. “Musím tě požádat o laskavost.” 
“Cokoliv... posaď se ke mně,” řekl Sanjur, když se posadil a poplácal na zem vedle sebe.  
Farid si poposedl, aby udělal Terranovi místo. Potom si posbíral své věci, omluvil se, vzal do rukou šálky 

čaje a odešel. 
Terran si překřížil nohy, zhluboka se nadechl a ukázal na východ. “Moje přítelkyně je tam venku. Možná 

je mrtvá nebo zraněná... musím ji najít.” 
“Přítelkyně?” 
“Potkal jsem ji v noci... je to kočka.” 
“Kočka?” 
“Mandana... to je její jméno. V noci mě zachránila. Musím se podívat, jestli je naživu.” 
Sanjur našpulil rty a dlouze vydechl. “Víš, že to je nebezpečné,” řekl Sanjur a podíval se na Franka. “On 

tě nikdy nenechá vyjít ven. A já vím, že kdybych vystrčil svůj prst ven z těch dveří, tak kdyby věděli, že je 
můj, začaly by lítat kulky. Jak chceš...” 

“Mám pocit, že je naživu.” 
Sanjur se podíval Terranovi do očí. “Víš, kde je?” 
“Myslím, že ano.” 
“Mohli bychom ji vidět, kdybychom se podívali z okna?” 
“Možná.” 
“Dobrá, tak to vypadá jako dobré místo, odkud bychom mohli začít,” řekl Sanjur, postavil se na nohy a 

trochu se zapotácel. 
“Víš jistě, že můžeš být venku z postele?” 
“Nevím jistě vůbec nic, jen to, že bych ti měl pomoci. Takže postel na mě bude muset chvíli počkat.” 
Ti dva odcházeli pomalu chodbou. Sanjur kulhal a Terran ho držel za pravou paži, aby ho mohl podpírat 

jako lidská berla. Když došli k oknu na východní stěně školy, Terran si prohlédl předzahradu a během něko-
lika sekund našel, co hledal - malou hromadu chlupů. 

“To zvíře vypadá, že je mrtvé,” poznamenal Sanjur. 
“Mandana je holka.” 
“Ona vypadá, že je mrtvá.” 
Terran hledal jakékoliv známky jejího pohybu, ale musel souhlasit se Sanjurovým prohlášením. Vypada-

la, že je mrtvá. 
“Jak jste se s Mandanou spřátelili?” 
“Sanjure, potřebuji odvést pryč pozornost, abych mohl otevřít to okno, vzít ji. Budu zpátky během pat-

nácti sekund...” 
“A co když tam na tebe venku čekají? Světla je dost a není kam se schovat. Je to otevřený prostor. Urči-

tě tě uvidí. A ty budeš riskovat kvůli čemu? Ona je mrtvá. Už nemůžeš nic dělat. Neměli bychom být ani 
poblíž okna...” 

Nalézali se ve třídě, kde byly lavice úhledně srovnány do čtyř řad. Každá měla počítačový terminál. Stě-
ny měly matně žlutou jantarovou barvu, která se odlupovala. Byly tu tři okna s výhledem na východní před-
zahradu. Slunce - stále schované jako nedůvěřivý služebník - však brzy nadšeně rozepne své světlo. 

Terran začal uvolňovat petlice na okně, skrze které se dívali. “Musím to udělat.” 
Sanjur se ho pokoušel zastavit. “Hele, aspoň počkej, než se ten velitel probudí. Mohl by mít nějaké ná-

pady, jak bychom to mohli udělat. Mohli bychom počkat, než se setmí...” 
“To už by bylo příliš pozdě. Musím jít hned!” Terran vyškubl své ruce ze Sanjurova sevření a zíral na něj. 

“Vím, že se mě snažíš chránit, ale já mám dluh, který musím splatit, a Mandana možná potřebuje, abych 
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ten dluh splatil teď hned... ne až v noci, až to pro nás bude výhodné. Mohli by ji najít havrani... nebo liška.” 
Na několik sekund se odmlčel. “Můžeš nějak odvést pozornost stranou ode mě?” 

Sanjur s frustrací vzhlédl na strop. “Odvést pozornost? Jako jak, že půjdu ven před hlavní vchod a na-
bídnu se jako cvičný cíl?” 

“Pod našimi vstupními schody je mrtvý Baluchian,” zašeptal Terran s novou intenzitou. “Zamávej bílým 
praporem a řekni jim, že si můžou vyzvednout jeho tělo a my nebudeme střílet.” 

“A proč by nám měli věřit?” 
“Nebudou, ale zatímco ty budeš mávat bílým praporem a křičet tu nabídku, tak to je všechno, co potře-

buji k tomu, abych mohl vyběhnout ven a vzít Mandanu. Dobře?” 
Sanjur si pohladil svůj neupravený vous a vzdychl. “Dobře, dej mi asi pět minut. V okamžiku, kdy mě 

uslyšíš, vyběhni a buď velmi opatrný.” 
Terran přikývl a zvedl ukazováček ke svým rtům. “A nebuď Franka, abys ho žádal o povolení.” 
“A kdo je Frank?” 
“Ten muž spící u hlavních dveří.” 
“Ach tak, ten velitel... budu předstírat, že jsem to nevěděl.” 
Sanjur vrhnul úsměv a odbelhal se pryč. 
Terran šel zpátky, aby odjistil zámky na okně tak potichu, jak jen to šlo. Podepřel pootevřené okno zuby 

ohlodanou tužkou, kterou našel na parapetu. Čerstvý vzduch okamžitě rozjasnil jeho náladu. Ustoupil do-
zadu a zkoumal východní předzahradu. Vypadala jinak, než když si ji ve tmě představoval. Teď viděl stro-
my, které ve tmě neviděl. Byly to štíhlé stálezelenáče, které vypadaly jako přeludy s pažemi zvednutými do 
síťoviny zeleného opeření. Javad ho naučil, že to je Buxus sempervirens, ale jemu se více líbil pojem stále-
zelenáč. Vzadu v předzahradě byla malá zahrada. Byla tam i kamenná stezka, která vedla do té zahrady a 
která se vinula mezi některými z vysokých jehličnatých stromů, které u ní stály jako nápadní moudří strážci. 

Bez hodinek či nástěnných hodin si Terran nebyl jistý, kdy Sanjurův hlas konečně prolomí ticho. Pět mi-
nut byla sice abstrakce, ale Terranovi se zdálo, že od té doby, co Sanjur odešel, uplynulo více než pět mi-
nut. Slunce dál pokračovalo ve svém uváženém vzestupu, ačkoliv světlo stále setrvávalo v rozptýlené záři, 
jež nebyla spojena žádným zdrojem. Terran měl svou cestu k Mandaně pečlivě připravenou ve své mysli. 
Zrovna když uvažoval, jak Mandanu ponese, povšiml si malého proutěného košíku, který byl umístěný na 
polici vzadu v místnosti. Tak ho vzal. O chvíli později zazněl Sanjurův hlas venku na čelní předzahradě.  

Terran otevřel okno a přelétl pohledem předzahradu. Klid. Všude. Sanjur vysvětloval nabídku, křičel ji v 
Baluchianštině ke komukoliv, kdo slyší. Terran vyklouzl oknem ven a rychle běžel k tělu Mandany, které 
bylo uzlíkem chlupů bez života, jenž byl vzdálen asi šedesát stop od východní stěny.  

Když se dostal až k ní, uviděl na okolní trávě krev, ale všiml si, že její uši se pohnuly, když k ní přišel. 
Ona je naživu! 

Terran si dřepl, jemně ji zvednul a umístil do pleteného košíku, který přinesl. Její srst byla slepená krví a 
ona vypadala slabě, neschopna držet hlavu nahoře. “To jsem já, děvenko. Teď už budeš v pořádku.” Terran 
byl přikrčený a zkoumal východní stěnu školy. Z okna ve druhém poschodí na něj mířila hlaveň pušky, ale 
co bylo obzvláště podivné, že v rámu okna byl hned vedle hlavně pušky uvízlý šíp. Šíp? Poblíž na ulici sly-
šel hlasy, ale jeho mysl byla rozptýlena. Proč na mě míří puškou? 

Vpředu zazněl výstřel a Terran vyběhl k východní stěně tak rychle, jak ho jen nohy dokázaly nést. Na-
jednou slyšel kulku, která mu zasvištěla kolem hlavy. Přímo slyšel, jak prolétá kolem, cítil změnu tlaku 
vzduchu, slyšel zahvízdání vzduchu svištící kolem jeho levého ucha. V tom okamžiku se mu srdce zvětšilo 
na dvojnásobek své normální velikosti, a když oslepující rychlostí vyskočil na stěnu a prolezl oknem dovnitř, 
cítil ve své krvi injekci adrenalinu. Když padal do místnosti, uslyšel další výstřel a na dlaždicovou podlahu 
vedle něj dopadla sprcha rozbitého skla. Terran se vrhnul pod stůl a košík si přitáhl ke své hrudi. Mandana 
byla stále uvnitř, oči zavřené, ale třásla se. Život, jakkoliv slabý, v ní stále přetrvával. 

Terran byl jako omámený, když se plazil přes podlahu třídy. Když se dostal ke dveřím, postavil se a bě-
žel chodbou nesouce košík s Mandanou uvnitř. 

Stejně rychle jak on běžel školními chodbami, tak mu v mysli běžely tucty otázek. Kdo to střílel? Byl to 
ten muž v druhém patře, nebo tam byli Baluchiané, které neviděl? Je Sanjur v pořádku? 

Zahnul za roh kamenné chodby a uviděl skupinu lidí stojících kolem hlavních dveří. V rohu byla opřená 
násada koštěte s uvázanou bílou košilí na konci. Podomácku vyrobený bílý prapor byl proděravěný od ku-
lek.  

Najednou ze skupinky vystoupil dopředu Frank a obličej měl pokroucený hněvem. Podíval se na Terra-
na, který se zmateně zastavil. 

“Co jsi to udělal?” dožadoval se Frank a díval se na Terrana. 
“Kde je Sanjur?” odpověděl Terran. Nerozuměl Frankově otázce, ale cítil vážnost jeho pohledu. 
Frank ukázal na podlahu, kde ležel na zádech Sanjur. Terran k němu okamžitě přiběhl a ostatní muži 

mu udělali místo. “Je ti něco? Co se stalo?” 
Sanjur otočil hlavu k Terranovi a trhnul sebou bolestí. “Máš tu kočku?” 
“Ano.” 
“Skvělé.” 
“Co se ti stalo?” 
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“Prostě příliš mnoho rozrušení. Jaksi jsem omdlel. Už se cítím lépe.” Sanjur se s Terranovou pomocí 
posadil a mnul si zátylek. “To jsem tak potřeboval, pořádnou ránu do zátylku. Teď už je to kompletní... pa-
nebože, cítím se strašně.” 

“Nejsi postřelený?” 
“Ne,” Sanjur ukázal do rohu chodby hned vedle vstupních dveří, “ačkoliv trefili ten prapor. Vylekali mě. Z 

nějakého důvodu jsem neočekával, že budou střílet na bílý prapor, ale myslím, že slyšeli můj hlas a to 
pravděpodobně stačilo, aby začali střílet. Asi doufali, že budou mít štěstí s odrazem a ukončí můj život. Já 
jsem namísto toho omdlel.” 

Sanjur se omámeně rozhlédl kolem na shromážděné muže. “Pomozte mi vstát, jo?” 
Terran přikývl a položil svůj košík. “Pojď se mnou do kuchyně. Potřebuji tvou pomoc.” 
“Kuchyň, to zní dobře. Myslím, že to je část mého problému. Potřebuji nějaké jídlo.” 
Terran podal košík Sanjurovi. “Ty podrž toto, já podržím tebe.” 
Sanjur se podíval do košíku. V matném světle uniklo z Mandaniných elektrických očí pár jiskřivých foto-

nů. Pomyslel si, že zahlédl tvrdohlavý záblesk života. “Ona je naživu?” 
Terran přikývl a potom se otočil na Franka. “Dorri?” 
Frank ukázal nahoru a jeho obličej byl bez výrazu. 
“Řekni mu, ať přivede Dorri do kuchyně, jo?” 
Sanjur se podíval na Franka a pokusil se usmát. “Terran tě prosí, jestli bys mohl přivést jeho sestru Dorri 

do kuchyně.” Když skončil, lehce se uklonil a potom se odbelhal pryč chodbou opíraje se o Terrana, který 
se jako protiváha opíral o Sanjura. 

Frank vzdychl; věděl, že je zbytečné diskutovat. Ukázal na jednoho z mužů za sebou. 
“Chraň tyto dveře svým životem. Budu zpátky za pět minut.” Pak ukázal na dalšího muže. “Ty sežeň ně-

jaké kafe nebo čaj nebo cokoliv, co najdeš, a přines to sem.” 
Frank odešel chodbou a potichu si mumlal spousty anglických nadávek a doufal, že žádný z Iránských 

mužů jim nebude rozumět. Jeho tělo bylo ztuhlé od spaní na kamenné podlaze, všechny kosti v jeho těle 
byly zalité permafrostem a během posledních dvou dní spal pouze tři hodiny. Horší náladu si lze těžko 
představit, pomyslel si a potom se jeho pozornost přesunula k jinému tématu. Kde je Carson?  

Kapitola 45 - Informační schůzka 

Když byl Carson nervózní, chodíval sem a tam, ale se svým zraněným kotníkem nebyl schopen chodit - 
což byla skutečnost, která ho rozčilovala, protože byl hodně nervózní. Extrakce či vyzvednutí Terrana 
Kahna byla mnohem více komplikovaná a smrtonosná, než si představoval, a to se stále jednalo pouze o 
jeho zajištění. Sama cesta je teprve čekala. 

Když jel v Humvee s Nourim a Parto zpět do základního tábora, tak Parto usnula. Změnili své plány a 
rozhodli se trochu se v základním táboře vyspat a potom se s prvním světlem vrátit do Konzervatoře. Ale to 
bylo předtím, než Farzad informoval Carsona o Boeingu 777, který do Mashhadu přiletí v 07:00 hodin. To 
znamenalo, že mají pouze čtyři hodiny, aby se připravili na přijetí Petera Lucase, nového vedoucího ex-
trakčního projektu. 

Terran Kahn byl předmětem velkého zájmu pro lidi na vysokých místech. Farzad, který byl najat, aby pro 
tento projekt zajišťoval komunikaci, mluvil s ředitelem Heliosu, člověkem, který provozuje celý vzdělávací 
systém planety. To byl dostatečný důkaz pro Carsona, že Terran je jaksi naprosto výjimečným jměním. 

Základní tábor byl opuštěná budova na severním předměstí Mashhadu, která byla tvořena opuštěným 
skladištěm s velkým soukromým dvorem, kde byla uskladněna jejich výbava a vozidla. Byla to základna, 
odkud mohli řídit svůj extrakční tým. Ale plány se změnily. Už nebylo jejich úkolem dopravit Terrana do 
Kandaháru a pak do Dillí. Teď dopraví Terrana do letadla, které poletí zpět do Ameriky. 

Carson měl malý vnitřní kruh spolupracovníků, které pro tuto práci vybral. Ve chvíli, kdy dorazil do zá-
kladního tábora, svolal schůzku. Joe a Frank tu nebyli, ale Omar Danson, Graham Onert a Farzad Ghorbani 
zůstali v základním táboře a tak je shromáždil, aby jim vysvětlil jejich novou situaci. 

Byli ve skladišti, kde si udělali provizorní stůl poskládaný z kartonových krabic a překližkové desky. Car-
son se posadil na rozkládací židli a svou obvázanou nohu si položil na další židli - jeho obvaz byl pod kotní-
kem nasáklý červenou skvrnou. 

“Omlouvám se, že jsem vás tak náhle probudil,” začal Carson. “Co je mnohem horší, já jsem nespal ce-
lou noc... jsem úplně vyřízený.” Carson si protřel oči. “Farzad mi sdělil, že tu máme zásadní změnu plánu. 
Zrovna jsem si doprohlédl složku projektu... proboha, bolí mě tak hlava.” Dlouze vzdychnul a jak si rukou 
prohrábnul vlasy, podíval se na své muže. “Asi během čtyř hodin musíme přijmout letadlo z Německa. Je to 
Boeing 777 - ani jsem nevěděl, že nám zbyly nějaké letouny, ale tohle je dobrý pták. Každopádně na pa-
lubě je muž jménem Peter Lucas. Peter je nový vedoucí projektu. Já teď zodpovídám přímo jemu.” 

“Kdo to je?” zeptal se Omar. 
“Zřejmě je odborníkem na extrakce... jak to mám, ksakru, vědět. Jediné, co vím, že on je teď vedoucím 

projektu a my už do Kandaháru s tím nákladem - tím klukem - nepojedeme.” 
“Dostaneme i tak zaplaceno?” zeptal se Graham a trochu se naklonil kupředu. 
“Ano, plnou měrou.” 
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“Nějaké špatné zprávy?” zeptal se Omar. 
“Joe je mrtev.” 
Místnost zaplnily sborové nadávky. 
“Co se stalo?” zeptal se Omar. 
“Přijeli jsme ke škole a strhlo se hotové peklo. Pamatujete si, jak jsme si mysleli, že ti pouštní utečenci 

nemají žádné náboje? Tak to jsme se mýlili... naprosto. Střílejí, jakoby měli nekonečné množství nábojů. 
Chtějí, aby to dítě tady zůstalo. To dávají najevo naprosto jasně.” 

Carson si začal kousat ret a odmlčel se. Na chvíli zíral bez výrazu. “Každopádně jsme pohřbili Joea...” 
“A co Frank?” 
“Frank teď velí škole. Já jsem musel odjet a vyzvednout matku toho chlapce...” 
“Myslel jsem, že je sirotek,” řekl Omar. 
“Opatrovnici,” opravil se Carson. “Ona je každopádně zde a spí. Byla také postřelena, ale museli jsme ji 

vyzvednout z kliniky, protože jsme se obávali, že by ji Baluchiané mohli chytit a držet jako rukojmí. A v tom 
jsme měli pravdu. Takže ji máme v našem opatrovnictví. Také tu máme učitele toho chlapce...” 

“Další jmění?” zeptal se Omar. 
“Ano,” přikývl Carson. 
“Ten je v pořádku?” 
“Ano.” 
“Kolik je těch Baluchianů?” 
“To nevím. Možná patnáct.” 
“Kde je ten chlapec?” 
“Zpět ve škole.” 
“Takže potřebujeme vyzvednout toho chlapce a dopravit ho na letiště... během čtyř hodin?” 
“Nějak tak,” řekl Carson. Dlouze se napil kávy ze styrofoamového šálku. “Musíme zajistit toho chlapce. 

To je teď náš hlavní cíl. Můžeme poslat malý tým, který se setká s letadlem a zabezpečí ho. Větší tým poje-
de se mnou a musíme si vzít všechny zbraně, které máme k dispozici. Chci mít možnost odprásknout ty 
otrhance, jestli to bude potřeba. Rozumíte?” 

Ti tři muži seděli u stolu, v souzvuku přikyvovali hlavami a byli zkoprnělí z toho obratu událostí. “Ano, 
pane,” říkali. 

“Omare, jmenuji tě velitelem, co se týká zbraní a střelců. Chci, aby všechno bylo připraveno během jed-
né hodiny. Grahame, tebe jmenuji velitelem vozidel. Ujisti se, že jsou připravena na odjezd, naplněna pali-
vem a plně zásobena. Farzade, ty se setkáš s tím ptákem. Potřebuji, abys vysvětlil naši situaci Peterovi a 
ujistil se, že letiště je plně zabezpečeno.” 

“Pane, co naše posádka?” 
“Co je s ní?” 
“Někteří sem doposud nedorazili.” 
“Pojedeme s tím, co máme. Jestli se ukážou poté, co odjedeme, nic už tu nebude. Rozdělíme si ušetře-

né mzdy. Spravedlivé?” 
“Jistě…“ 
“Dobře, nějaké další otázky.” 
“Vás také postřelili?” zeptal se Graham a ukazoval na Carsonovu nohu. 
“Ti hajzlové mě trefili do kotníku v té samé době, kdy Joea trefili do hlavy. Jak říkám, ti burani jsou zlí a 

chtějí toho chlapce zpět. Až přijedeme k té škole jako zasraná kavalérie, nebudou jen tak sedět a koukat. 
Takže buďte připraveni.” 

“A co spřátelená strana?” 
“Jo, díky za připomenutí. V té škole je asi pět set žáků, což je jediná věc, která drží ty burany, aby tam 

nevlítli a všechno nevystříleli.” 
“Jaké mají zbraně?” 
“Polo-automatické, ale umí z nich dobře střílet.” 
“Nějaká RPGéčka?” [angl. Rocket-Propelled Grenade = Ruční Protitankový Granátomet] 
“Ne.” 
“Kde je v celé té záležitosti policie?” zeptal se Graham. 
“To je zasraně dobrá otázka,” odpověděl Carson. “Z toho, co mi bylo řečeno, tak ta chrání bohaté čůráky 

a ti po zuby ozbrojení burani ji nezajímají. Pracují pro kohokoliv, kdo jim platí. Škola bohužel nepatří mezi 
nejbohatší část města... pokud vůbec nějaká taková existuje.” 

“Proč všechen ten zájem o toho kluka?” zeptal se Omar. “Setkal ses s ním?” 
“Je to dítě. Vypadá tak na osm. Je dost chytrý. Velice chytrý. Což je něco, co u něj nedává smysl... jest-

liže přišel od takových lidí, nevěřím mu. Jediné, co vím, že Helios ho sakra chce mít. To mi stačí... to naplní 
naše kapsy, tak tu práci prostě vyřídíme a za šest hodin můžeme pokračovat dál svou cestou.” 

“Ještě něco?” 
“Jaký je dosah našich komunikátorů?” 
“Farzade?” 
“Možná dvě stě metrů, když jsou dobré baterie,” odpověděl Farzad. 
“Frank je připojený?” zeptal se Omar. 
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“Jo.” 
“Je ten dosah vně jejich obklíčení?” 
“To nevíme. Zasraně, nevíme nic o jejich situaci. Nemáme žádné informace od rozvědky. Omlouvám se. 

V této misi jsme slepí, ale co vím, že máme mnohem lepší zbraně. Tak pojďme, můžete se ptát cestou. 
Určitě jsem zapomněl na mnohé podrobnosti. Ale jsem vyřízený a chci se aspoň hodinu prospat.” Carson 
se s námahou zvedl na nohy a podíval se na Farzada. “Vzbuď mě za hodinu, jo?” 

“Ano, pane.” 
“Buď vždy připraven, chlape.” Řekl Carson a odbelhal se k lůžku, které bylo vzadu v místnosti.  
Farzad následoval Carsona k jeho lůžku. “Pane, všiml jsem si, že jeden muž z naší osádky je lékař. Při-

jel v noci z Teheránu. Můžu ho vzbudit, aby se podíval na vaši nohu.” 
Carson náznakem mávnul rukou. “Určitě, za hodinu. Teď musím spát. Dobrou noc.” 
Farzad vycouval a odešel ke své komunikační stanici, která byla oddělená vzadu ve skladišti. Komuni-

kace byla v misích s vysokou prioritou vždy udržována v soukromých prostorech. Byla oddělená. Obvykle 
se používala sluchátka. Pokud možno, tak klávesnice byly zakódované, ale v tomto případě Farzad pouze 
vložil své heslo, otevřel složku projektu mise a kliknul na odkaz. 

Pak upravil kameru na svém laptopu, prohrábl si rukou své nakrátko ostříhané, kudrnaté, černé vlasy a 
mentálně si nacvičoval, co řekne. 

Kapitola 46 - Otevřený příjemce 

Dorri dorazila do kuchyně nesená Frankem. Byla ještě ospalá a mnula si oči. Rozzářila se, když uviděla 
Terrana, vykroutila se Frankovi z paží a běžela k Terranovi. “Ty ses vrátil!” vykřikla. 

Terran ji na několik sekund objal a potom zvedl košík a podal ho Dorri, která se na Terrana dívala s tá-
zavýma očima. “To je pro mě?” 

Terran přikývl a dal volnou Dorriinu ruku dovnitř košíku, takže mohla cítit Mandanu. Okamžitě položila 
košík na podlahu, klekla si na kolena a podívala se dovnitř. Obličej se jí svraštil zájmem. “To je kočka… je 
nemocná?” 

Terran se otočil na Sanjura. “Ptá se, jestli je nemocná.” Řekl Sanjur tiše. 
Terran posunul malou misku mléka vedle košíku a jemně vytáhl Mandanu z košíku ven. “Řekni jí, že ta 

kočka je zraněná, ne nemocná. Potřebuje, aby ji Dorri vyléčila. Rád bych, aby ji Dorri vyléčila. Jo?” 
Jak Terran mluvil, podíval se na Dorri, která se dotýkala Mandany. 
Sanjur doručil  vyrovnaným hlasem svůj překlad a Dorri se podívala do Terranových očí a usmála se. 

“Samozřejmě že to udělám. Má nějaké jméno?” 
“Jmenuje se Mandana,” odpověděl Sanjur a potom se v baluchianštině obrátil k Terranovi. “Postará se o 

Mandanu.” 
“Můžu si ji podržet?” zeptala se Dorri. 
Terran porozuměl otázce a přikývl. 
Dorri zvedla Mandanu tak, jak jen dítě může vzít novorozené kotě, a dala si ji do klína. “Je mokrá…“ 
“Smyli jsme z ní krev těsně před tím, než jsi přišla,” vysvětloval Sanjur. 
“Ach, tak ona krvácela…“ Dorri se natáhla pro misku mléka, namočila do ní své malé prstíky a dala je 

Mandaně k čenichu. Z její tlamy se jako nešikovný slimák pomalu vysunul růžový jazyk. Vypadal jako něco, 
co bylo hluboce zapleteno v neočekávaném. 

“To lechtá,” vykřikla radostně Dorri. Znovu si namočila prsty do mléka a Mandana je olízala. 
Terran to se zájmem sledoval. “To je dobré znamení,” zašeptal. 
Kuchyňský personál se také díval. Terran a jeho situace je zajímala. Všichni ve škole si velice dobře 

uvědomovali nebezpečí, které jim způsobuje. Některé to rozčilovalo, ale většina s ním sympatizovala. 
Kolovalo mnoho zvěstí o tom, proč je Terran svým kmenem hledán. Někteří věřili, že musel urazit svou 

rodinu tím, že ukradl něco cenného svému kmenu, a tak poslali jejich policii, aby ho chytila. Terran se scho-
vával mezi dětmi, aby se tak chránil. Jiní si mysleli, že je to syn náčelníka kmene, který utekl kvůli tomu, aby 
se vyhnul svému výcviku a budoucí životní zodpovědnosti. 

Hamid odvedl dobrou práci při vysvětlování skutečnosti, proč se zde Terran objevil. Nicméně někteří ro-
diče byli skeptičtí. Viděli Terrana jako hrozbu pro bezpečnost svých vlastních dětí. Takže zvěsti dál přetrvá-
valy - převážně mezi rodiči, kteří teď byli strážci a ochránci. 

“Co se jí stalo?” zeptala se Dorri a podívala se na Terrana. 
Sanjur udělal rychlý překlad a Terran natáhl ruku, aby pohladil Mandanu. 
“Ochránila mě před jedním tyranem a ten tyran ji zranil.” 
Poté, co Sanjur doručil svůj překlad, se Dorri usmála. “Tak to je Mandana moc hodná a statečná kočič-

ka,” oznámila Dorri. Obrátila se k Sanjurovi pro potvrzení. “Opravdu je moje?” 
Sanjur jen přikývl, neboť měl pusu plnou chleba, který právě jedl. 
Frank se sehnul, poklepal Terranovi na rameno a Sanjura zatahal za rukáv. Pak se ti tři přesunuli do 

soukromí v rohu kuchyně, kde stál Hamid, jako by tam celou dobu čekal. Dorri dál krmila Mandanu. 
“Dobře, tak co se stalo?” zeptal se Frank a ve svém šeptajícím hlase neskrýval hněv. 
Terran zvedl ruku a signalizoval Sanjurovi, že nepotřebuje překlad. “Někdo na mě vystřelil.” 
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Sanjurovi se rozšířily oči. “Kdo? Myslel jsem, že střílí na mě.” 
“To nevím, ale viděl jsem šíp zapíchnutý do rámu okna, ve kterém stojí jeden z našich strážců. Když 

jsem byl venku v předzahradě, viděl jsem, jak na mě míří jeho puška a potom jsem si všiml toho šípu. Ba-
luchiané používají šípy k doručování zpráv.” 

“Ano, ale nikdo kromě tebe, mě a Nouriho tady nerozumí baluchiansky.” 
“Shaheen, jeden z jejich bojovníků, umí trochu persky. Jeho otec byl velmi chytrý člověk a na baluchian-

ské standardy byl hodně zcestovalý. Shaheen mohl napsat nějakou zprávu...” 
“Pokoušejí se přimět jednoho z našich strážců, aby tě napadl?” Sanjur zvedl hlas a potom se hned za-

stavil. 
“Co říká?” dožadoval se Frank. 
“Viděl v rámu okna ve druhém poschodí na východní stěně zapíchnutý šíp. Baluchiané používají šípy 

pro doručování pošty... zvláště proti svým nepřátelům. Dovedli umění úplatkářství k vrcholu. Terran si myslí, 
že poslali nějaký vzkaz jednomu z našich strážců a ten strážce se ho dnes ráno pokoušel zabít, když Terran 
šel zachránit Mandanu.” 

Frank se opřel o stěnu. 
Hamid si odkašlal. “Kvůli tomu šípu si myslí, že jeden z našich vlastních strážců se ho pokoušel zabít?” 
“Byl by to skvělý způsob, jak to udělat,” řekl Sanjur. “Zabít ho v předzahradě; vypadalo by to, jako že to 

udělali Baluchiané...” 
“Proč by to dělal?” zeptal se Hamid. 
“Pro odměnu.” 
“Vždyť jsou to pouštní krysy,” řekl Frank. “Jakou odměnu by mu mohli dát... velblouda?” 
Sanjur zakroutil hlavou. “Copak nechápeš, že tyhle pouštní krysy mají své prostředky? Všiml sis, jak stří-

lejí své kulky? Hromadili zásoby po generace. Může to být zlato, stříbro, drahokamy, cokoliv... pointa je ta, 
že to musíme prošetřit, protože je možné, že mezi sebou máme vražedného zrádce a ten zrádce se pokou-
ší zabít Terrana.” 

Frank se krátce podíval na Terrana a potom se podíval dolů na své boty. To je možné. “Dobře, najdeme 
strážce, který byl na východní straně, a trochu si s ním promluvíme. Jen si trochu promluvíme. Dobře?” 

Sanjur to přeložil Terranovi, který přikývl. “Řekni mu, že u toho chci být... u toho rozhovoru.”   
Frank začal kroutit hlavou už jak Sanjur mluvil, potom se upřeně podíval na Terrana, ale zůstal potichu. 

Pak beze slova odešel pryč s Hamidem v patách.  
Sanjur si ukousl další sousto z krajíce chleba, který držel v ruce. “Nevíš, kde je tady koupelna?” 
Terran se podíval na Dorri, která vypadala, že je zabavena se svou novou kamarádkou. Jedna z žen, 

která pracovala v kuchyni, ji laskavým pohledem sledovala a nabídla jí snídani. 
“Ukážu ti místo, kde se můžeš umýt,” řekl Terran. Začal odcházet se Sanjurem, kterému hrál roli lidské 

berle. Dorri k nim přiběhla a podívala se Sanjurovi do očí. “Jak se řekne ´děkuji ti´ v Terranově jazyce?” 
Sanjur se usmál. “Taee minnat vaaran.” 
Dorri si to pro sebe šeptem opakovala a potom se otočila na Terrana. “Tae minet varen.” Usmála se 

svýma velkýma očima, které byly tak naplněné jiskrou života, že se Terran cítil oživen. Pak na chvíli její oči 
zvážněly a ona se otočila na Sanjura. “Kde je moje máma?” 

Terran promluvil dříve, než to Sanjur stačil přeložit. “Bude tu brzy. Ona a Nouri museli připravit nějaké 
věci na náš výlet. Velmi brzy. Uvidíš. Teď musím pomoct Sanjurovi a ty musíš pomoct Mandaně. Brzy budu 
zpátky.” 

Terran se sklonil a políbil Dorri na krk. Potom chytil Sanjura za paži a oba odešli z kuchyně pryč chod-
bou. Dorri šla zpět k Mandaně, zvedla ji a dala si ji na klín. “To byl můj bratr, koho jsi zachránila. To jsi udě-
lala dobře.” 

Kapitola 47 - Kus provazu 

Když Terran a Sanjur kráčeli spolu hlavní chodbou, slyšeli štěbetání probouzejících se dětí. Schodiště z 
ubytoven ve vyšších patrech bylo jako vodopád dětí proudících dolů, jehož cesta byla svedena do jednoho 
místa: jídelny. Většina studentů měla dobrou náladu, protože jejich výuka byla zrušena. Měli volno, pouze s 
výstrahou, aby se drželi dál od oken a vnějších dveří. 

Terran měl na sobě standardní uniformu všech chlapců: bílou tuniku s jasně burgundově červenou šer-
pou. Dívky měly stejnou uniformu až na to, že jejich tuniky byly delší a měly delší i rukávy. Jinak bylo mezi 
nimi těžko poznat rozdíl. 

Dál na chodbě Terran pozoroval mladého chlapce, asi osmiletého, jak hovoří s Hamidem, který byl 
frustrovaný. 

“Tak kde je?” zeptal se Hamid. 
“Nevím. Když jsem se probudil, byla pryč.” 
“Kde jsi ji nechal?” 
“Na stejném místě jako vždycky... pod svou postelí, pane, s mým dalším oblečením.” 
Hamid trochu uvolnil svůj tón, když Terran a Sanjur procházeli kolem. “Navrhuji, aby ses po ní ještě jed-

nou podíval a našel ji. Nemohla se přeci nikam ztratit, ne?” 
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Chlapec zakroutil hlavou a téměř v slzách běžel nahoru po schodech. 
“Co se stalo?” zašeptal Terran k Sanjurovi. 
“Zřejmě ztratil svou šerpu.” 
Hamid přišel zezadu k nim a velice zdvořile si odkašlal. “Ti dva strážci byli zajištěni pro dotazování. 

Frank mě požádal, abych vás našel... pojďte za mnou, prosím.” 
Kráčeli pomalu postranní chodbou poblíž Hamidovy kanceláře k velké předělané třídě, která teď  plnila 

funkci učitelské sborovny. Byla spoře zařízená a byl z ní pěkný výhled na vnitřní dvůr školy. Vprostřed míst-
nosti seděli dva muži, kteří vypadali rozladěně a netrpělivě. Frank se postavil za malý stůl, na kterém byl 
kávovar a sbírka šálků s ručně psanými jmenovkami. Držel pistoli, a když vešli dovnitř, zastavil se vprostřed 
věty. 

“Á, tak tady jsou...” řekl Frank. 
Ti dva muži se otočili na svých židlích, aby viděli, na co Frank ukazuje. V jejich obličejích bylo napětí. 
“Hamide, co se to tu děje...” 
“Drž hubu!” vyprsknul Frank a v jeho očích se vzdouval hněv. Pak se Frank po dlouhé pauze uklidnil, za-

tímco ti dva muži se vrtěli na svých křehkých dřevěných židlích.  
“Sanjur a Terran, a toto je Kourosh a Saeed, dva strážci, kteří byli na druhém poschodí na východní stě-

ně - Kourosh dnes ráno a Saeed v noci. Protože Hamid ty muže zná lépe, nechme jeho, ať začne s otáz-
kami. Můžeš, Hamide.” 

Frank odešel do rohu místnosti a posadil se. Hamid se posadil na hranu nedalekého stolu a zkřížil ruce 
na prsou. “Džentlmeni, omlouvám se, že vás nechám absolvovat toto... toto vyšetřování...” 

“Vyšetřování čeho?” zeptal se Saeed a s frustrací rozhodil rukama. 
“Co jsme udělali, Hamide?” 
“Kdo hlídal u okna dnes ráno?” 
“Já jsem tam byl.” Řekl Kourosh a trochu zvedl ruku. 
“A viděl jsi Terrana, jak běží ven do předzahrady, aby zachránil kočku?” 
“Ano.” 
“A vystřelil jsi na Terrana z pušky, když běžel zpátky?” 
Kourosh zvedl paže a naklonil hlavu. “Zbláznil ses? Samozřejmě, že ne. Proč děláš taková obvinění?” 
“Ten chlapec viděl, jak na něj míří hlaveň pušky a pak slyšel výstřel. Právě jsi připustil, že jsi byl u toho 

okna v čase, kdy on byl na východní předzahradě, ne snad?” 
“No, to nebylo z mé pušky. Také jsem slyšel ty výstřely.” 
Frank popošel dopředu. “Seš si jistý, že si omylem nestiskl spoušť?” 
“Ne! Myslím tím ne, nestiskl jsem spoušť... ano, jsem si jistý.” 
“Seš si jistý, že sis ho nespletl s baluchianským bojovníkem?” 
Kourosh ukázal na Terrana. “Vždyť je to malý chlapec. Jak bych mohl?” 
Frank šel k těm dvěma mužům, ukázal na desku stolu, u kterého seděli. “Vyndejte všechno ze svých 

kapes a dejte to na stůl... hned!” 
“To je směšné a urážející! Co to má být? Jsme teď snad zločinci?” zeptal se Saeed. 
“Udělej to!” zakřičel Frank hrozivě. Podezřívavě mířil pistolí na Saeeda a Kouroshe. 
Hamid ustoupil dozadu a nervózně se díval, jak ti dva muži vyprazdňují své kapsy. “Omlouvám se, že 

jsme vás do něčeho takového zatáhli, džentlmeni. Je to jen obezřetnost.” 
Poté, co muži ustoupili od stolu, Frank ukázal na jejich kapsy u kalhot. “Ukažte mi, že jsou prázdné.” 
Oba vytáhli své kapsy ven z kalhot a vytáhli si nahoru košile, aby dokázali, že uvnitř jejich kapes už není 

nic kromě několika žmolků. 
“Sedněte si.” Řekl Frank. 
Na linoleovém povrchu stolu ležela sbírka malých objektů. Kus provázku, zavírací špendlík, kus gumy, 

uhlazený lesklý kámen, ale nic, co by vypadalo jako vzkaz a už vůbec nic, co by vypadalo jako úplatek. 
Terran si se zájmem prohlížel objekty na stole. Pak šel zpátky k Sanjurovi, který se posadil na židli za 

těmi dvěma muži, a zašeptal mu do ucha. “Chci se na něco zeptat.” 
Sanjur zamával rukou, aby upoutal Frankovu pozornost. “Terran by chtěl položit jednu či dvě otázky, 

jestli je to možné.” 
Hamid a Frank byli hotovi se zkoumáním těch objektů, a protože nenašli nic, co by vypadalo podezřele, 

přikývli. 
Terran se obrátil na Sanjura. “Má někdo z nich tady ve škole své dítě?” 
Sanjur zůstal sedět a ti dva muži se otočili na svých židlích k němu, když začal překládat. 
Kourosh zakroutil hlavou. “Já jsem tu učitel. Nemám tu své děti... jen studenty.” 
Saeed zvedl ruku. “Dvě. Jednoho kluka, jednu holku.” 
“Zeptej se jich, jestli viděli ten šíp, který byl zapíchnutý v rámu okna.” 
Když Sanjur položil tu otázku, oba muži přikývli svými hlavami. 
“Zeptej se jich, jestli viděli nějakou zprávu, která byla k šípu připevněná.” 
Poté, co Sanjur dokončil svůj překlad, oba muži zakroutili hlavami a odpověděli, “ne.” 
Terran se na chvíli odmlčel. “Slyšel někdo z nich šíp v okamžiku, kdy byl vystřelen do okna?” 
Oba muži zakroutili hlavami, ale Kourosh nabídl vysvětlení. “Neslyšel jsem ho, ale když jsem si prvně 

všiml, že tam je, bylo to včera večer, kolem sedmé hodiny.” 
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“Proč jsi to nehlásil?” zeptal se Frank. 
“V porovnání se střelbou z pistolí mě ten šíp moc nezajímal,” odpověděl Kourosh. “Viděl jsem jen jeden. 

Nemyslel jsem si, že by to bylo důležité.” 
Terran se obrátil k Sanjurovi. “Můžeme se s Hamidem setkat v soukromí?” 
Sanjur se s krátkým úšklebkem pomalu postavil na nohy a našel Hamidovy oči. “Terran by s tebou rád 

hovořil... v soukromí.” 
Frank se posadil a nohy si dal nahoru na další židli. “Udělejte to rychle.” 
Ti tři vyšli na chodbu a shlukli se před zavřenými dveřmi. 
Hamid vypadal podrážděn okolnostmi a hleděl na Terrana hněvivýma očima. “Co je?” 
“Znáš Saeeda dobře?” 
Hamid přikývl Sanjurovi, když dokončil svůj překlad. “Ano, je to jeden z našich nejloajálnějších rodičů. 

Jeho děti jsou výborní studenti a Saeed nám pravidelně pomáhá se školními záležitostmi. Je to velmi dobrý 
člověk.” 

“Co dělal Saeed před Sunrotem?” zeptal se Terran. 
Hamid se chytil za bradku a na chvíli se podíval na strop. “Myslím, že byl policistou v Teheránu... jestli 

se dobře pamatuji.” 
“Je ženatý?” zeptal se ještě Terran. 
“Ne, jeho žena zemřela krátce po Sunrotu. Nemyslím, že by se znovu oženil.” 
“Jak dlouho pracuje ve škole?” 
“Řekl bych, že téměř čtyři roky, ale ne na plný úvazek... jen vypomáhá,” odpověděl Hamid. “Co je na 

něm tolik zajímavého? Ani u toho okna dnes ráno, když jsi slyšel výstřel, nebyl. Jak by to mohl být on?” 
Terran poslouchal, když Sanjur překládal Hamidovu otázku. “Ten kus provázku na stole - je skroucený 

do uzlu. Takové používají Baluchiané. Je z jeho kapsy. Jestli k němu byl připevněn vzkaz, mohl ho spálit 
nebo někde schovat. Ten provázek může být použit znovu. Tak si ho nechal. Vím, že lhal, protože jsem se 
mu díval do očí.” 

Hamid krátce zakroutil hlavou, když Sanjur začal se svým překladem. “Ne, mýlíš se. Saeed je dobrý člo-
věk!” 

Terran zvedl prst ke svým ústům. “Chci mluvit se Saeedem o samotě. Kourosh může jít.” 
Sanjur položil svou ruku na Hamidovo rameno. “Prosím. Nech Terrana s ním promluvit. Je to naše nej-

lepší šance, jak se dozvědět pravdu.” 
Hamid se zhluboka nadechl a pomalu vydechl. “Pět minut. Pokud nebudeme mít přiznání do pěti minut, 

tak končíme a necháme ho odejít. Dobře?” 
Sanjur doručil zprávu: Pět minut. Terran přikývl a potom chvíli mluvil. 
“Chce vědět, jestli Saeedovy děti jsou teď ve škole.” 
“Ano, obě.” 
Terran řekl “Děkuji” perfektní perštinou a pak otevřel dveře a vešel zpět do sborovny. Sanjur a Hamid se 

na sebe na chvíli podívali. Sanjur trochu pokrčil rameny a usmál se. Pak ti dva muži vešli do místnosti. 
“Kouroshi, ty můžeš jít, ale nech si naši diskuzi pro sebe.” Oznámil Hamid. 
“Saeede, chtěli bychom, abys tu ještě chvíli zůstal, aby se tě Terran ještě na něco mohl zeptat.” 
Kourosh téměř okamžitě vstal, sebral svých pár věcí ze stolu a vyšel ze dveří, které za sebou s nepříliš 

jemným bouchnutím zavřel. 
Saeed se trucovitě opřel hlouběji do židle a zkřížil ruce na své široké hrudi. Byl to velký muž s přátel-

ským obličejem, který byl převážně skrytý za neupraveným vousem, jenž přebíral vládu téměř nad každým 
volným centimetrem jeho tváře a krku a ochraňoval tak jeho oči, nos, rty a čelo. Dokonce i hřbety rukou měl 
pokryté hustými černými chlupy. Byl vysoký asi šest stop a tři palce a jeho mohutná postava byla podobná 
Frankově, avšak nebyla tak dobře vypracovaná. 

Když se k němu Terran přiblížil, Sanjur šel za ním, ale trochu se loudal vzadu, jako by dával Terranovi 
prostor přemýšlet. Frank stále seděl v rohu a převážně sledoval vnitřní dvůr a asi si přál být někde jinde. 

Terran šel ke stolu a zvedl provázek. “Zeptej se ho, jak se dostal k tomu provázku.” 
Sanjur se zeptal a po Saeedově tváři se okamžitě rozšířil zvláštní výraz. 
“Proč pokládáš takové otázky?” zeptal se Saeed nevěřícně. “Copak nemáme všichni lepší věci na prá-

ci?” 
Saeed si začal stoupat a Frank se také v souzvuku postavil se svou pistolí odjištěnou a mířící přímo na 

Saeedovu hruď. “Sedni si zpátky a zůstaň tak, dokud ti nedám jiné instrukce.” 
Saeed se posadil pomalu zpět a nedůvěřivě se díval na Franka. “Co se mi to snažíte přišít? Že jsem se 

pokusil zabít toho kluka? Proč? Proč bych to měl dělat? Chráním všechny v této škole. Proč bych to měl 
dělat?” 

“To je právě to, co se tady snažíme zjistit,” řekl Sanjur a podíval se na Terrana. 
Terran stále držel kus provázku mezi svými prsty. “Kde je vzkaz, který na něm byl připevněný?” 
Saeed se zavrtěl na židli. “Jak to mám vědět? Kus provázku, šíp, chybějící vzkaz, malý kluk, který se mě 

dotazuje?” Saeed se obrátil na Hamida. “To je způsob, jak zacházíš s někým, kdo těžce pracoval, aby do 
této školy přivedl pořádek a mír?” 

Terran pomalu, obezřetně kráčel přímo k Saeedovi. Všichni v místnosti ho sledovali, zvláště Saeed, kte-
rý při jeho přibližování vypadal nesvůj. “Toto bylo použito pro přivázání zprávy k šípu. Ta zpráva byla od 
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Baluchianů a oni vyhrožovali, že všechny zabijí, pokud ty nezabiješ mě. Pokud neuspěješ, potom podpálí 
školu nebo na ni nějak jinak zaútočí. Není to tím, co ta zpráva říkala?” 

Sanjur přeložil a hlas mu přeskakoval od důležitosti toho, co Terran říká. Frank a Hamid byli fascinováni 
reakcí Saeeda, který se zavrtěl v křesle a obličej se mu zkroutil panikou. Rty se mu začaly třást a pohled 
sklopil na podlahu. 

Terran se posadil na stejnou židli, na které seděl Kourosh, a dotkl se Saeedovy paže. “Odpouštím ti. 
Chápu, proč ses o to pokusil... to je v pořádku, kdokoliv z nás by za těch okolností udělal to samé. Ale je 
jedna věc, kterou bys měl o baluchianských bojovnících vědět - nikdy by nezabili dítě. Budou vyhrožovat 
čímkoliv, aby dosáhli svého cíle, ale zabití dítěte - to nikdy neudělají.” 

Sanjur překládal větu za větou. Když skončil, Saeed se zhroutil a začal plakat. “Nepokoušel jsem se tě 
zabít... jen tě zranit. Zkoušel jsem tě trefit do nohou, ale ty jsi běžel tak rychle... nezvládl jsem to... nezvládl 
jsem to. Myslel jsem si, že když tě zraním, tak se jim podaří tě dostat... a nám dají pokoj. Moc se omlou-
vám. Moc se omlouvám.” 

Saeed plakal další minutu a stále dokola se omlouval Terranovi. Terran ho poplácával po zádech, dokud 
se Saeed nakonec neuklidnil. 

“Máš stále tu zprávu?” zeptal se Terran tiše. 
Saeed přikývl a natáhl se dolů ke svému pravému kotníku a zpoza ponožky vytáhl kousek poskládaného 

papíru. Podal ho Terranovi, který jej opatrně rozložil a potom ho podal Sanjurovi. 
Sanjur se na něj podíval a mžoural na ta slova a pokoušel se na ně zaostřit zrak. Pak si odkašlal a začal 

nahlas číst: 
“Jsme armáda, která obklíčila vaši školu. Jsme silní. Další posily přicházejí. Dáváme vám dvacet čtyři 

hodin. Během té doby nám vydejte Terrana Kahna.” 
“Ty jsi strážce. Strážíš své děti. Co je jedno dítě proti stovkám? Zabijeme je všechny, pokud nám nevy-

dáte Terrana Kahna. Jejich krev bude na tvých rukách. Máš dvacet čtyři hodin. Neochraňuj Terrana Kahna. 
Vydej nám ho a ty i se svými dětmi budeš ušetřen. To je jediná možnost!” 

Sanjur to nejdříve přeložil pro Terrana a potom to znovu přečetl v perštině. Při tom druhém čtení Saeed 
znovu začal plakat. Hamid mu nabídl kapesník, aby si mohl utřít oči a nos, ale Saeed odmítl a místo toho se 
podíval na Terrana svýma zarudlýma očima plnýma slz a důrazně ukázal na vzkaz v Sanjurových rukách. 
“Jak si můžeš být jistý, že neudělají to, co v té zprávě říkají? Jak si můžeš být tak jistý?” 

“Protože nehledě na to, jak možná vypadají, nejsou to barbaři. Jsou to kulturní lidé, kteří nade vše pečují 
o své děti. Nezaútočí na tuto školu. Jejich mravní kodex jim to nedovolí.” 

Sanjur to přeložil a Frank se postavil a zastrčil svou pistoli do pouzdra. “Možná, že děti by nezabili, ale 
nemám stejný důvod pochybovat o tom, že sem vtrhnou a zabijou všechny zatracený dospělý, obzvlášť, 
jestli přicházejí posily. Jestli dostali tu zprávu k Saeedovi, pravděpodobně ji dostali i k dalším strážcům.” 
Frank se otočil na Terrana. “Od teď chci, aby ti někdo pořád dělal bodyguarda. Tady už nikomu nedůvěřuji.” 

Sanjur zvedl ruku. “Já jsem jeho bodyguard.” 
“Máš zbraň?” opáčil Frank. 
“Ne.” 
“Můžeš běhat?” 
“Ne zrovna teď... snad za den či dva.” 
“Můžeš bojovat?” 
“Hm... teď zrovna ne.” 
“Tak to nejsi žádný bodyguard,” konstatoval Frank. “Potřebujeme někoho, kdo bude pozorovat a rychle 

reagovat, rychle střílet ze zbraně, jestliže vyvstane potřeba.” 
Saeed zvedl svou ruku. “Já to můžu dělat, jestli mě přijme.” 
“Sdílel jsi ten vzkaz s někým?” zeptal se Hamid a ignoroval při tom Saeedovu nabídku. 
“Ne,” odpověděl Saeed. “Bál jsem se, že bych tím vyvolal paniku a mohla by povstat vzpoura.” 
“Víš o nějakých dalších vzkazech nebo šípech kdekoliv v budově?” 
Saeed zakroutil hlavou. Vypadal smutně a unaveně. 
Sanjur přeložil pro Terrana něco z té konverzace. 
“Přijímám Saeedovu nabídku, aby byl mým bodyguardem,” oznámil Terran. 
“Dobře, tedy domluveno,” řekl Frank. “Se Saeedem je to vyřízené a od teď bude Terranovi dělat stín ja-

ko jeho bodyguard. Já prohledám osobně budovu, jestli v ní nejsou nějaké další šípy. Budu vás informovat, 
až svůj průzkum dokončím. Ale i když nenajdeme žádnou stopu po šípech či vzkazech, nabádám vás, 
abyste si dávali pozor. Všímejte si všeho, co máte pocit, že vypadá neobvykle - to platí obzvláště pro vás 
tři.” Frank ukázal svým prstem na Terrana, Sanjura a Saeeda. 

“A co ostatní strážci?” zeptal se Hamid. 
“Co je s nimi?” 
“Neměli bychom jim říci, co víme?” 
“Já na to nemám čas, jestli to chceš udělat, tak si posluž.” 
Saeed zvedl ruku. “Když jsem teď bodyguard, můžu dostat zpátky svou pistoli?” 
Frank vytáhl zpoza svých zad pistoli a podal ji Saeedovi. “Ještě něco?” 
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V místnosti nastalo dlouhé ticho. Frank napůl srdečně zasalutoval a rychle odešel. Ti, co tu zůstali, se 
na sebe podívali a potom se neohrabaně vydali ke dveřím. Terran dělal Sanjurovi lidskou berlu a tak se 
společně odbelhali. Saeed už mezitím zkoumal chodby, jak to dělává bodyguard.  

Armáda může být někdy mocnější jako pára než jako pevná věc. Baluchiané měli povahu páry, která 
prosakuje pod zamčenými dveřmi a infikuje svými hrozbami mstivého násilí. Přestože Terran rozpustil jejich 
hrozby do pouhých slov, ta slova ovládla mysli těch čtyřech mužů takovým způsobem, který ani nemohli 
vyslovit. Věděli, že v té místnosti se něco ztratilo. Vstoupit s důvěrou do školy bylo nyní mnohem těžší. Teď 
vnímali ten kousek provazu jako něco zlověstného - jako vlákna nesoucí jak nářky, tak uzly - bylo to dodání 
zoufalství. 

Vprostřed této ztráty nevinnosti a důvěry jeden chlapec odpustil bezejmenný hřích a to se mezi těmi 
muži rozšířilo mnohem jasněji než cokoliv, co bylo ztraceno. 

Kapitola 48 - Přistávací dráha 

Přistávací dráha byla podceněnou částí lidského letu. Vždycky se předpokládalo, že má dostatečnou 
délku i šířku, je hladká, přímá a její povrch má od začátku do konce stejnou konzistenci. Ale v případě letu 
Petera Lucase to nebyl dobrý předpoklad. 

Peter byl unavený z ukolébávajícího zvuku letadlových motorů. Podíval se z okna a po své levé straně 
uviděl Kaspické moře. Právě svítalo. Slabá světelná záře zaplavovala východní horizont a on věděl, že na 
pravé straně letadla bude viditelný Teherán, ale byl příliš unavený, než aby vstal a podíval se. Byl rád, že 
dokázal přesvědčit ty, kteří plánovali let, aby podstoupili to riziko a zkusili přistát na mashhadském letišti, 
protože se předpokládalo, že tamní přistávací dráhy budou v lepším stavu, než ty teheránské. Bohužel, 
založili své rozhodnutí na datech, která byla téměř dva roky stará. 

Zemětřesení, která otřásla Íránem, byla mohutná a to zvláště v západním Íránu. Existovaly zprávy, že 
hlavní dvě přistávací dráhy na teheránském letišti jsou tak nerovné, že na jižnější z nich jsou na zemi ne-
rovnosti přinejmenším tři stopy velké. Bez dostupnosti letadel, mechaniků, součástek a paliva se téměř ve 
všech městech světa letiště stala opuštěnými. Ta letiště, která byla poničena zemětřeseními, byla nyní 
porostlá vegetací a jejich povrchy byly poďobané pleveli a trsy trávy. 

Palivo pro letadlo bylo dopravováno z Kandaháru do Mashhadu. To byla pozornost, kterou zařídil Trevor 
Stanton. Příběh, který byl za tím, byl těžko uvěřitelný, ale protože pocházel od Trevora Stantona, otázky 
byly vzácné a snadno se jim dalo vyhnout prohlášením, že jde o “tajnou misi” [angl. “need to know” missi-
on].  

Skutečný problém, který měli, nebylo palivo - alespoň ne teď. Když před třiceti minutami prolétali nad 
Černým mořem, spočítali, že budou mít dostatek paliva, aby doletěli do Mashhadu. Ale klíčovou otázkou byl 
stav přistávací dráhy v Mashhadu. Jejich plán byl udělat přelet nad letištěm ve výšce 2.500 stop a zhodnotit 
přistávací dráhy a pak určit, která z nich bude v lepším stavu. Měli speciální kamery, které mohly pořídit 
fotografie, a posádka letounu potom mohla udělat rychlou analýzu. Znepokojení spočívalo v tom, že ná-
hradní plán - v případě, že žádná z přistávacích drah nebude bezpečná - neexistoval. Neměli dostatek pali-
va, aby se mohli vrátit do Teheránu nebo letět jižně do Kandaháru. Jedna z přistávacích drah musí být 
funkční. Tak to bylo jednoduché. 

Peterův pozemní tým sestával pouze z jednoho člena, Jamera Wilsona, který byl narychlo najat, aby za-
jistil navázání komunikace po přistání. Jamere byl vyčouhlý holohlavý Afroameričan s jemnými způsoby a 
příjemnou povahou. Peterovi se líbil a byl rád, že je teď součástí posádky letu, která přilétá z Berlína. Díky-
bohu německý pilot Martin Handro mluvil anglicky, ale zbytek posádky byl příliš zaměstnaný, než aby si 
vůbec všimli Petera nebo Jamera, kteří tak byli ponecháni sami sobě. 

Byli ve vzduchu už přes dvanáct hodin. Měli dobrý vítr do zad, takže měli dobrý čas i úsporu paliva. 
Všechno bylo dobré. Byla to jen přistávací dráha, která je trýznila. 

O třicet minut později se ozval Martinův hlas z palubního rozhlasu a oznámil svým německým akcentem, 
že jsou deset mil od letiště.  

Peter cítil klesání už brzy poté, co přelétli nad Teheránem. Obraz krajiny mezi Teheránem a Mashha-
dem mu připomínal pouště na jihozápadu USA, ale mnohem více zničený. Na povrchu se vlnily větve hor, 
ale žádná nebyla tak vysoká, aby byl na ní viděl sníh. 

Přeletěli nad letištěm nízko nad zemí rychlostí dvě stě mil za hodinu ve strmém náklonu, který umožňo-
val druhému pilotovi pořídit snímky přistávací dráhy. Z výšky 2.500 stop to vypadalo, že dráhy jsou zarostlé 
fleky trávy a plevele a jedna z nich vypadala jako skladiště zbytků trupu nějakého letadla. 

Když se letadlo zase zvedlo, Peter se postavil a šel do pilotní kabiny. “Tak jaké je rozhodnutí?” 
Martin se ohlédl a usmál se. “Děláme analýzu... teď jen kroužíme... a čekáme.” 
“Palivo?” zeptal se Peter. 
Martin se podíval dolů na své ciferníky. “Dost... abychom zůstali ve vzduchu asi dalších patnáct minut - 

při této rychlosti.” 
Jeden z dalších pilotů přišel do pilotní kabiny se znepokojením v obličeji. K Peterovu překvapení mluvil 

téměř dokonalou angličtinou. “Fotografie ukazuje na dráze jedna jisté trhliny asi v jejím prostředku - odha-
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duje se, že jsou mezi dvanácti až osmnácti centimetry. Nicméně asi v patnácti stech metrech má dráha 
velkou trhlinu...” 

“Jak velkou?” zeptal se Martin. 
“Dva metry široká... možná i víc.” 
“A dráha dvě?” 
“Ta je mnohem horší... jsou na ní trosky letadla.” 
“Sakra,” zamumlal si Martin. Pokrčil rameny a podíval se Peterovi do očí s výrazem rezignace. “Ty jsi 

velitel, co teď?” 
“Kolik přistávací dráhy potřebujeme?” 
“Dva tisíce tři sta metrů je tak tak, abych tuto věc dokázal zastavit... jaká je nadmořská výška Mashha-

du?” 
“Asi tisíc metrů,” odpověděl druhý pilot. 
Martin se otočil na Petera. “Tak řekněme dva tisíce pět set metrů.” 
“Co takhle dálnice?” zeptal se Peter. 
“Příliš úzká, světelné stožáry, billboardy, musela by být naprosto rovná… nevím…“ 
Peter vešel hlouběji do pilotní kabiny a podíval se na zem pod nimi. “Co je to tam?” 
Druhý pilot se podíval na obrazovku svého radaru a potom shlédl do mapy. “Podle všeho je to severní 

dálniční obchvat. [angl. Norhern Bypass Freeway] Vypadá rovně.” 
“A co světla a billboardy?” zeptal se Martin. 
“Jakou jinou máme možnost?” řekl Peter. “Během deseti minut nám dojde palivo.” 
“Nemůžu se na dálnici otočit, abych mohl vzlétnout,” protestoval Martin. “Potřebuji šest tisíc metrů přímé 

silnice. Copak dává smysl přistát, pokud nebudeme schopni vzlétnout?” 
“Copak dává smysl spadnout dolů z oblohy, protože nám dojde palivo během doby, co o tom diskutuje-

me?” zeptal se Peter. 
Martin si přitáhl pevněji svůj pás. “Doporučuji ti, aby sis našel sedadlo a připoutal se.” 
Peter šel zpátky ke svému sedadlu v první třídě. Všechny hlavolamy, kterým po Sunrotu čelil při poku-

sech zachránit různé hodnostáře a politické kalibry, přežil. A teď, tady, ve zničeném Íránu najednou cítil, jak 
v něm vytrysklo zděšení. Tady ne. 

“Všechno v pořádku?” zeptal se Jamere. 
“Připoutej se - možná to bude kodrcavé přistání.” 
“A když říkáš kodrcavé, tak o čem mluvíme na stupnici jedna až deset?” 
Peter se podíval dolů z okna a všiml si, že jejich výška se rapidně zmenšuje. “To bych si přál vědět.” 
“To nebylo moc uklidňující, jestli sis myslel, že je.” 
Bylo kolem 7:10 ráno lokálního času a Peter se na chvíli zamyslel, co asi dělá jeho žena. Pravděpodob-

ně spí, řekl si, když provedl své mentální výpočty. Byl ženatý teprve šest měsíců a bylo velmi těžké ji tak 
náhle opustit. Žádná vysvětlení, vždyť ona dokonce ani neví, kam letěl, ani jaká je jeho mise. 

Kdyby nějak vytušila, že on je jen minutu vzdálen od přistání na nějaké opuštěné dálnici severně od Ma-
shhadu v Íránu, v Boeingu 777-X, který pochází z Berlína, byl si celkem jist, že by to zamítla jako nemožné. 

Vzpomínal na dny před Sunrotem, kdy chytré telefony vládly kapsám a kabelkám téměř všech lidí na 
planetě. Teď měli palubní rozhlas a nic jiného. Neexistovala žádná věž, ze které by pilot mohl dostat radu. 
Nebyla žádná komunikace se zemí. Když byli ve vzduchu, rádio bylo potichu. Byl to pocit osamění. Nesná-
šel to. 

Teď už viděl zem jasně. Všude byla zakrslá křoviska a hnědě zbarvená půda. Žádné stožáry se světly, 
což bylo dobré. Žádné billboardy - nadějné. Ani si to neuvědomil, ale měl zadržený dech. Zavřel oči a při-
pomněl si citát Rumiho, perského mystika, který mu na tomto místě, v tomto okamžiku, přišel jaksi vhodný. 

Buď místem na zemi, kde nic neroste, ale kde něco může být pěstováno - semeno Boha. 
Peter se modlil, aby mohl být semenem. 

Kapitola 49 - Úplatkářství 

Moshad Adali byl dokonalý bojovník; silný, impozantní, tvrdohlavý a mazanější než jakýkoliv z jeho pro-
tivníků. Nicméně dnešní ráno neprobíhalo tak, jak by si přál. Ztratil dalšího muže. Už mu zbylo jen osm 
bojovníků. Další dva byli nezvěstní. Skutečnost, že tu nejsou, nebyla dobrým znamením, takže aktuální 
počet by vlastně mohl být šest, jestliže ti dva jsou také mrtví. 

Poslal dva muže, aby k němu přivedli šéfa policie. Chtěl se s ním setkat a probrat s ním spojenectví. 
Shaheen byl mezi jeho muži jediný, který uměl natolik persky, aby mohl předat pozvání. Moshad sám sice 
uměl obstojně persky, ale nebyl schopen ujít tři míle k policejní stanici. Kdyby nebylo Shaheenových jazy-
kových schopností, pravděpodobně by již zemřel Moshadovou rukou. Moshad už mu nedůvěřoval a když se 
něco takového stalo, tak dotyčný bojovník většinou zemřel nebo byl pohřešován. 

Bylo stále časně ráno, když Moshad uslyšel kroky mužů, kteří pochodovali nahoru po schodišti. Připravil 
si pistoli. Ostré zaklepání a skřípající dveře se pomalu otevřely a odhalily Shaheena a cizince. 

Shaheen natáhl svou paži a představil je. “Toto je důstojník Akhtar a toto je Moshad Adali.” 
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Shaheen ukázal ke stěně a nabídl jejich hostu vodu, pak potichu vycouval z místnosti a zavřel za sebou 
dveře. 

“Jaké je tvé křestní jméno?” zeptal se Moshad. 
“... Namvar,” oznámil a rozhlížel se po zpustlé místnosti. 
“Vím, že to není žádný palác, ale pro mé lidi jsem ekvivalentem osoby s královskou hodností.  Zastávám 

funkci ředitele bezpečnosti. Jak jistě víš, my, kteří strážíme bezpečnost a spokojený život lidí, patříme mezi 
jejich nejvíce ceněné vlastnictví... že?” 

Namvar přikývl a zdvořile se usmál. Byl to muž středního věku, jehož hustě kudrnaté černé vlasy byly 
přemoženy šedinami, a měl hustý knír, který pokrýval jeho horní ret. Jeho nos byl nepřirozeně velký a baňa-
tý a jeho kůže byla poďobaná. Ale až na tyto nedokonalosti mohl být ve slabém světle té místnosti nebo z 
patřičné vzdálenosti stále považován za pohledného. “Tvůj sluha se zmiňoval, že pro mě máš nějakou na-
bídku. Jsem velmi zaměstnaný člověk, rád bych šel hned k věci.” 

“Aha, jsi jedním z těch, kdo nerad ztrácí čas společenskými žerty. Další věc, kterou máme společnou,” 
zanotoval Moshad s živým úsměvem. “Než přijdu se svou nabídkou, řekni mi, Namvare, kolik máš k dispo-
zici mužů?” 

“Chceš si najmout naše služby?” 
“Kolik bych si najal?” 
“Co je to za práci?” 
“Jeden z našich, mladý chlapec, je držen proti své vůli ve škole Heliosu. Potřebujeme vaši pomoc, aby-

chom ho dostali zpátky.” 
“A proč to neuděláte vy sami?” 
“Jak jsem řekl, je držen proti své vůli a zdá se, že muži, kteří ho tam drží, mají vražedné úmysly.” 
“Takže oni ho unesli?” 
Moshad přikývl. “Protože je ve škole, kde jsou stovky malých dětí, nechceme se moc plést kolem školy, 

abychom těm dětem neublížili.” 
“Slyšeli jsme střelbu,” řekl Namvar, “zjevně jste se setkali s velkým odporem. To v této lokalitě nebývá 

zvykem, zvláště když se jedná o děti. Proč je ten chlapec chráněn armádou?” 
“Copak jsem řekl, že je?” 
“Nepřímo. Zvuk kulek nám to prozradil. Kdo jiný by měl takovou výzbroj? Kdo jiný by řídil ozbrojené 

Humvee?” 
“Aha, takže vy už jste ty muže viděli předtím?” 
Namvar pokyvoval hlavou. “Máme oči po celém městě. Víme, že se něco děje, Moshade. Co jsme ne-

věděli, že je za tím vším malý chlapec. Kdo je to?” 
Moshad pohnul svou nohou a hlasitě zasténal. Doufal, že tak získá nějaký čas, aby vytříbil svoji historku. 

Ubíralo se to špatným směrem. Namvar byl lépe informován a byl inteligentnější než očekával. Ukázal na 
svou obvázanou nohu. “Zranění způsobené chlapcovými únosci...” 

Namvar přikývl, ale zůstal potichu. 
Moshad konečně našel pohodlnou pozici. Bez židle dokázal najít uvolnění vždy jen na pár minut. Dr. 

Najafi, který v noci ošetřil jeho zraněnou nohu, byl zadržen na dobu neurčitou a teď byl vězněn v suterénu - 
tři poschodí pod Moshadovým doupětem. 

“Ten chlapec...” začal Moshad, “byl vybrán jako jeden z našich náboženských vůdců. Je pro nás velice 
důležitý a Helios to ví, a proto nám ho chce vzít.” 

“Proč?” 
“Chtějí nás oslabit. Jak jistě víš, můj lid se nepřidal k Velkému národu. Odepřeli jsme naši podporu z ná-

boženských a morálních důvodů. Udělají všechno, co je v jejich silách, aby nás potrestali za náš odpor. 
Sebrání jednoho z našich náboženských vůdců, přestože je to pouze chlapec, je jednou z forem jejich po-
krouceného trestu.” 

Namvar téměř nepostřehnutelně přikývl. “A co chcete od policie? Jestliže je za tím armáda, nemůžeme 
do toho vstupovat.” 

“Aha, vy máte ten předpoklad, že je to armáda. Co když je to jen skupina milicí nebo  ex-armády, která 
plánuje prodat toho chlapce GN?” 

“A jak toto víte?” 
“Jak jsem tak viděl, je to jen malý tým. Jsou jen tři, ale jsou dobře ozbrojeni.” 
“Zkoušeli jste se s nimi setkat?” 
Moshad pokynul ke vzdálené stěně. “Běž se podívat k tomu oknu napravo, ale buď opatrný.” Namvar se 

postavil a opatrně šel k tomu oknu a podíval se přes jeho spodní okraj. “Vidíš tělo toho muže, které leží 
před vstupními dveřmi?” 

Namvar přikývl. “Vidím.” 
“To byl posel, kterého jsem poslal. Je mrtvý, jak můžeš jasně vidět. Nemám důvod mluvit s těmi ďábly.” 
Namvar se shrbil v pase a šel zpátky na své předchozí místo, kde se posadil zpět na podlahu. 
“Co navrhuješ, abychom udělali? Můžou nás zastřelit stejně, jako zastřelili tvého muže.” 
“Vy představujete místní moc. Možná vám budou naslouchat, a když ne, pak vás požádám, abyste nám 

pomohli osvobodit našeho kluka - silou, pokud to bude potřeba.” 
“Takže teď vyvstává otázka… proč bychom měli riskovat své životy, abychom vám pomáhali?” 
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“Ach, ano, to je smysluplná otázka. Jsem připraven na ní odpovědět, jakmile budu vědět, kolik mužů 
máš k dispozici.” 

Namvar vzdychl. “Nemůžu ti říct přesný počet, dokud nevím, kolik jsi schopen zaplatit.” 
Moshad si znovu posunul nohu a několikrát zavzdychal, když si ji posunoval do příjemnějšího úhlu. “Co 

ti muži dělají ve svých všedních dnech?” 
“To záleží na tom, jaký je den. Jestliže je to den, kdy jim jde o život, chtějí dvacet mesghalů zlata. Pokud 

by měli bojovat v armádní operaci, budou chtít třicet.” 
“Každý muž?” 
“Každý muž.” 
“A co ty? Také požaduješ třicet mesghalů?” 
Namvar se nesměle usmál. “Ne, ty mi prostě dej všechny ty peníze, já si vezmu svůj podíl a zbytek roz-

dám svým mužům.” 
Moshad se chápavě usmál. “Chápu... tedy řekněme, že souhlasím s dvaceti...” 
“... Třicet mesghalů.” 
“Tedy třicet mesghalů na muže, kolik mužů máš k dispozici?” 
“Můžu jich sehnat přinejmenším dvacet.” 
“A máte své vlastní náboje?” zeptal se Moshad. 
“Za třicet mesghalů je mít budeme.” 
“Tedy jsme domluveni. Budu potřebovat dvacet mužů, všichni ozbrojeni, dobří střelci, velice odvážní. 

Také budu potřebovat něco na útěk... auto, náklaďák, je mi jedno co, jen aby to bylo rychlé a spolehlivé.” 
“To můžu zařídit, ale bude se to platit extra.” 
“Kolik?” 
“Jak dlouho to budeš chtít používat?” 
“Jen se potřebuji dostat do našeho základního tábora v jižní části města. Je to odsud asi patnáct kilome-

trů.” 
“Takže budeš potřebovat rychlé auto a řidiče... to bude za sto mesghalů.” 
“Dobře, teď k platbě,” řekl Moshad. “Nabízím dvě stě teď a zbytek poté, co nás dostaneš do našeho tá-

bora s chlapcem v rukách.” 
Namvar zakroutil hlavou a usmál se. “Tři sta padesát teď a zbytek potom, co vás tam dopravíme.” 
“A jak rychle můžete být připraveni?” zeptal se Moshad. 
“Pokud budeš souhlasit s mými platebními podmínkami, můžu tu mít své muže do hodiny.” 
Kdesi v dálce v tom ranním tichu prolomil ticho zvuk motoru. 
“Co je to?” zeptal se Moshad. 
Namvar vzhlédl vzhůru a po jeho obličeji se rozšířil úžas. 
“To je letadlo!” 
“Myslel jsem, že jsou všechny...” 
“Přilétají pro toho chlapce…“ zašeptal si pro sebe Namvar. Zvuk byl hlasitější a hlasitější, jako řev moto-

rů, které nikdo v této části světa neslyšel - přinejmenším za posledních dvanáct let. Namvar šel k severnímu 
oknu a podíval se na oblohu. Skrz stromy zahlédl obrovské letadlo, stříbřitě bílé s červeným ocasem. Byla 
to největší věc, kterou na obloze viděl za celou dobu, co si byl schopen vzpomenout. “Není vojenské… jak 
podivné.” 

Budova se začala třást. Jak letadlo přilétalo blíže, cítili jeho obrovskou sílu, která rezonovala v podlaho-
vých prknech, jež drnčely sympatií s mocnými motory nad hlavou. 

“Oni chtějí toho chlapce zatraceně hodně.” Řekl Namvar a jeho hlas téměř křičel, aby přehlušil zvuk mo-
torů. Vrátil se na své místo, kde seděl a zkřížil si nohy. Pak se podíval na Moshada, který vypadal popuze-
ně. 

“Kdo je ten chlapec?” zeptal se Namvar s novou intenzitou. 
“Jak jsem řekl, on je…“ 
“Nezkoušej to,” Namvar ho přerušil. “Nezkoušej mě krmit svými připravenými historkami. Chci slyšet 

pravdu nebo naše domluva neplatí. Nepošlu dvacet svých nejlepších mužů proti silám GN. Takže mi řekni 
absolutní pravdu nebo odcházím.” 

Moshad naslouchal motorům, které se vzdalovaly do relativního ticha, a přemýšlel, jak sdělit absolutní 
pravdu. “Jsi nábožensky založený, Namvare?” 

“Kdysi jsem byl… už je to dlouho.” 
“Aha, jako všichni ostatní. Sunrot nám vzal našeho Boha. Zabil víru. V našem světě jsme věděli, že se to 

stane. Nevěděli jsme přesně jak, jen jsme věděli, že proběhne vyčištění lidstva a víra bude také vyčištěna. 
Naši prorokové nám řekli, že toho dne, kdy se to stane - ta čistka, bude zrozen ten, který povede lidstvo k 
novému poslání. Dali jsme té osobě jméno Mahdi.” 

“Chlapec, o kterém se zmiňuji, tak to je právě tato osoba. Narodil se dvanáctého června - první den, kdy 
jsme cítili, že se zvedají bouře. Nebyl jako ostatní děti. On… on má intelekt přesahující jakéhokoliv člověka. 
Všechno chápe napoprvé. Jeho mysl vše přijímá a nic neodmítá. Je jako nekonečná houba, která může 
vypít celé oceány. On je naší nadějí.” 

“Čí nadějí?” 
“Všech.” 
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“Skutečně ho unesli?” 
“Ano, tato část je pravdivá.” 
“Co od něj chtějí?” 
“Plánují ho zabít.” 
“Víš to jistě?” 
“Je to naše proroctví.” 
“Nevěřím v proroctví,” řekl Namvar. “A nevěřím, že by GN poslal letadlo a vojenský doprovod, pokud by 

ten chlapec nebyl něčím víc než proroctvím. Kdyby ho jen chtěli zabít, už by byl mrtvý. Oni jsou světská 
společnost. Náboženství je nezajímá. Ksakru, ani za mák se nezajímají o kulturu Baluchů nebo o jejich 
proroctví. A ty to víš.” 

Moshad zůstal potichu. Poslouchal řev motorů, který opět začal zesilovat jako signál toho, že letadlo 
krouží nad městem. Dokonce ani před Sunrotem nikdy neslyšel motory. Viděl letadla klouzat oblohou s 
jejich bílými ocasy, ale vždy se ukazovala v modré róbě ticha. 

Moshad zíral dolů na podlahu a jeho hlas byl poprvé introspektivní. “Jestli nám odeberou toho kluka, na-
ši kulturu, náboženství, všechno se změní. Nestane se to hned, bude to jemné během čtyř let… během 
čtyřiceti let budou v naše náboženství věřit jen fanatici. Během čtyř set let zmizí z planety. Dokonce i s Ko-
ránem!” 

“Ty tu můžeš sedět a říkat mi, že nevěříš v proroctví, nebo o tom, jak je naše kultura důležitá pro GN, 
ale naše proroctví má svou váhu. Předpovědělo Sunrot a také to, že se zrodí Mahdi. Teď je mu dvanáct let. 
Naše největší Svatost ho trénovala od doby, kdy byl dítě. Opravdu nevím, proč by se GN vystavovala tako-
vým potížím s jeho odebráním, kdyby ta proroctví nebyla přesná. Tak mi tedy řekni… proč jsou zde, aby 
nám vzali dítě, které je naše? Zdroj, který je náš? Svaté dítě, které jsme vyvíjeli po nespočetné generace 
času v kolébce lidstva. Proč?” 

Namvar zakroutil nevěřícně hlavou, jak řev motorů zesiloval a podlahová prkna opět začala vibrovat. 
Čekal, až se motory ztiší a uvažoval, co má dělat. Bojovat proti GN se rovnalo kariérové sebevraždě a dost 
možná smrti. Děje se tu něco velkého. Buď to Moshad neví, nebo mu to neříká; Namvar nebyl schopen říci, 
co z toho. 

“Nemůžou přistát na letišti… ne tak velké letadlo.” Namvarovy oči byly pohaslé, jak zíral v hlubokém 
zamyšlení. “Jsou severněji… chystají se přistát na dálnici. Budou muset natankovat. Budou potřebovat 
pozemní tým. Říkáš, že mají jen tři pracovníky?” 

Moshad přikývl a ocenil Namvarovy vhledy. “Myslíš, že přistávají na dálnici ze severu?” 
“Seš si jistý, že chlapec je ve škole?” zeptal se Namvar a ignoroval Moshadovu otázku. 
“Ano, viděli jsme ho tam pouze před hodinou. Víme, že tam je. Moji tři muži hlídkují kolem školy. Neexis-

tuje způsob, jak by ho mohli dostat ven, aniž bychom o tom nevěděli.” 
“Jak se tam ten kluk dostal?” 
“Náš učitel mu řekl o tomto městě a on sem přišel a dělal nějaké testy. GN ho poznala. Poznali, že je 

Mahdi. A tehdy ho chytili. Zabili i jeho učitele. Potřebuji tvoji pomoc, Namvare.” Moshad ukázal na svou 
zraněnou nohu. “Prosím, vidíš, že já jsem tu téměř k ničemu. Nemůžeme je nechat vzít naši nejlepší naději. 
Co vědí o naši kultuře? Chtějí jen jednu kulturu. Ta naše bude smíchána s tou jejich a její hodnoty, její moc 
bude vysáta a ztracena. Pomoz nám, prosím tě, pomoz nám.” 

Namvar si masíroval vzadu krk svou pravou rukou a potom se postavil na nohy. “Dobře, budu potřebo-
vat více zdrojů. Jestliže moji a tvoji muži jdeme proti GN, budu potřebovat dostatek mesghalů, abych skončil 
v práci a odstěhoval se.” 

“Kolik?” zeptal se Moshad a do jeho hlasu se vrátila naděje. 
“Místo sedmi set budu potřebovat dva tisíce.” 
“Tolik s sebou nemám,” odpověděl Moshad a rozhodil rukama v protestu. 
“Kolik máš?” 
“Polovinu toho množství.” 
“Můžeš zbytek sehnat do týdne?” 
“Ano, samozřejmě.” 
“A co zástava?” 
Moshad zamžoural očima a zakroutil hlavou. “Cože?” 
“Máš něco hodnotného, co bys tu mohl zanechat jako rezervní platbu... pro případ, že by ses nevrátil a 

nezaplatil zbytek svého dluhu.” 
“Ach, ano, mám velbloudy... přinejmenším tři, které bych tu mohl nechat. Každý z nich má hodnotu při-

nejmenším pět set mesghalů, ale můj lid vždycky platí své dluhy, takže své pochyby můžeš odložit.” 
Namvar začal nervózně chodit po místnosti. “Dobře, pošlu tým, aby prozkoumal letadlo. Zbytek mých 

mužů přijde sem a setkáme se v této místnosti za hodinu. Potom domluvíme plán, jak zachránit vašeho... 
Mahdi.” 

Moshad se naklonil kupředu a při tom zasténal. “Musíte sejmout to letadlo. Pokud by mu bylo umožněno 
odletět...” 

“Máme ruční granáty, ale jestli je použijeme, budu ti je muset účtovat zvlášť.” 
Moshad mávnul rukou. “Cílem je dostat toho kluka, ne ušetřit peníze.” 
Namvar se usmál nad Moshadovou odpovědí. Možná právě našel svůj zlatý lístek. 
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Uklonil se a rychle odešel dolů ze schodů a vyzvedl své dva muže, kteří ho doprovázeli. Proběhli zad-
ními uličkami ke své stanici. Namvar jim zodpověděl jejich otázky ohledně letadla a vysvětlil, jak zařídí, aby 
už nikdy nevzlétlo. 

Kapitola 50 - Dohoda 

Vprostřed prázdnoty se středem pozornosti stanou nejmenší objekty. Blýskají se v černé osamělosti a 
sdělují své příběhy stvoření a účelu. V tom rozměrném prostoru se jejich tvůrce zdá být podivně přítomen. 
Jestliže je tím objektem duše, která vrhá své světlo do černé osamělosti, způsobí to zvědavost všemi mož-
nými způsoby, protože ten objekt není třídimenzionální. Duše - ta nejvzácnější ze všech forem, která kráčí 
nad povrchem smrti, která nikdy nepodléhá času - je zřídkakdy viděna ve světě dimenze a formy, kterou se 
lidé stali, nejisti si její existencí. 

Jsou dychtiví ji poznat, ale nejdřív ji musí vidět nebo alespoň její účinky. Nestačí, jestliže zůstává pou-
hou záležitostí slov. Miliardy lidí se ztratili v jejích stínech a ozvěnách, když ji hledali a doufali, že ta či ona 
kniha nebo učitel konečně odhalí pravdu její existence. Kdyby snad byli dostatečně ryzí, odhalilo by to jejich 
vlastní duši. Avšak duše stále zůstává nejmenším objektem; neviditelná všem nástrojům, které ji pronásle-
dují. 

Objekt zůstává subjektem, svěřený slovům každého jazyka. Umělci se ji pokoušejí zachytit do symbolů, 
ale je to jako ulomená květina, která zvadne, když je kořen pryč; symboly propagují samy sebe a přitom 
jsou slepé ke svému zdroji. Nejmenší objekt popírá naše největší tvůrce, vysmívá se jim, že dodávají to, 
čeho se nejsou schopni dotknout. Dokonce i tehdy, jestliže vyjdou z domu, ve kterém poznali všechny ty 
přepychové a materiální věci a kde všechno bylo měřeno časem, duše se jim zase vzdálí. Bude poukazovat 
na rozdíly mezi myslí a tělem a mezi srdcem a duší. Bude zmenšovat souvislosti a zdůrazňovat rozdíly. 

Jestliže je duše pod dohledem a divák může otevřít poslední, polo-průhledné víčko a být svědkem její 
nebeské krásy, tak to je den, kdy je lidstvo zrozeno.  

Všechna předcházející znamení času, jež jsou přivázaná ke svému pozemskému kotvišti,  ihned zmizí a 
osudy nejmenšího objektu a největšího projektu se poprvé setkají v lidské hlíně. 

 
*  *  *  * 

 
Parto zamrkala očima a nebyla si jistá, jestli hlas, který slyšela, byl uvnitř nebo vně její hlavy. Obličej 

Nouriho byl přitisknutý blízko k jejímu. “Je čas vstávat.” 
“Jak dlouho jsem spala?” zeptala se Parto a mnula si oči. 
“Asi tři hodiny.” 
Parto se ihned posadila a v těle cítila závrať. Její ruka instinktivně směřovala k její hlavě. “Musíme jít!” 
“Venku se toho spoustu děje. Vypadá to, že rozjeli svou operaci. Carson mě požádal, že chce s námi 

mluvit, tak jsem tě přišel vzbudit.” 
“Ty už jsi byl vzhůru?” 
“Vzbudil jsem se před hodinou... příliš mnoho hluku.” 
“Co se děje?” 
Nouri ji políbil na tvář. “Pojďme si promluvit s Carsonem a zjistíme to.” 
“Jsi cítit...” 
“... normálně,” řekl Nouri a dokončil tak s rozpustilým úsměvem její větu. “Umyl jsem se. Díky.” Usmál se 

s jiskrou v očích a pomohl jí z malé palandy, na které spala. 
Spali v jednom z nákladních aut, která sem byla přivezena, aby odvezli Terrana a Nouriho do Kandahá-

ru. 
“Můžu se taky trochu umýt?” zeptala se Parto. “Bude to trvat jen minutku.” 
“Jistě, zvládneš to sama?” 
“Myslím, že ano.” 
To nákladní auto bylo obrněné vojenské vozidlo, které původně patřilo Zvláštním Složkám. Bylo jich cel-

kově vyrobeno jenom šest, a pokud Carson věděl, bylo toto jediné, které přežilo Sunrot bez úhony. Mělo 
prostor pro 18 osob posádky, skladiště zbraní, neprůstřelná okna, karosérii ve stylu MRAP a dvě vzdálené 
zbraňové pozice zvané CROWS - jednu vzadu a jednu vpředu. Podle všech standardů to nebyl žádný pře-
pych, ale účelem toho vozidla bylo přestát jakýkoliv útok kromě střel Tomahawk. 

Poté, co se Parto umyla, šli s Nourim do opuštěného skladiště, kde se potkali s Carsonem a Farzadem. 
Bylo tu přinejmenším dvanáct mužů, kteří nosili, kontrolovali nebo nakládali proviant do různých vozidel. 
Základní tábor se hemžil aktivitou jako včelí úl. Slunce zrovna začalo vycházet. 

“Máme kávu... není moc dobrá, ale probudí vás,” nabídl Carson. Vzhlédl na Nouriho a Parto, kteří při-
cházeli k jeho improvizované válečné místnosti, jež byla zaplněna překližkovým stolem a kartonovými kra-
bicemi. “Jak se cítíš?” 

“Jsem v pořádku,” odpověděla Parto. “Mám trochu závrať, ale hodně se těším, až budu zpátky ve škole. 
Kdy budeme moci vyjet?” 

Oba se posadili na židle, které jim nabídl Farzad, jenž se jim zrovna sám představil. 
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“Farzad je můj chlapík na komunikace,” řekl Carson. “Včera dostal komuniké z Heliosu. Provedli změnu 
plánů.” Carson zavřel složku, kterou si prohlížel a podíval se na Nouriho. “Posílají letadlo, které má vyzved-
nout tebe a Terrana, a pak má letět zpět do Denveru, nebo jak tomu, ksakru, v této době říkají.” 

“Letadlo? Nevěděl jsem, že ještě něco létá...” 
“Helios zřejmě má nějaká pod svou správou.” 
“Kdy přiletí?” 
Carson se podíval na své náramkové hodinky. “Asi za dvacet minut. Rozdělíme se na dva týmy: jeden 

pojede na letiště, jeden pojede do školy.” 
Nouri natáhl svou paži a vzal Parto za ruku. “Chci, aby Parto a Dorri letěly také. Je to velké letadlo, že?” 
Carson se opřel dozadu, krátce se usmál a potom zvážněl. “Podívej, já nejsem ten, kdo o tom rozhodu-

je. Vedoucím projektu je nový člověk - Peter Lucas. Musíš si promluvit s ním.” 
“Je tady?” zeptal se Nouri. 
“Je v letadle.” 
Parto byla trochu na rozpacích Nouriho náhlým prohlášením, ale nemohla zadržet jemný úsměv. “Víte 

něco o škole a tamních podmínkách?” 
“Neproběhla žádná komunikace mezi námi a školou.” Carson zvedl komunikátor. “S těmihle šmejdy 

máme maximální dosah dvě stě metrů, takže dokud se nedostaneme tak blízko, nebudeme vědět nic.” 
“Kdy odjedeme?” zeptal se Nouri. 
“Asi za deset minut. Jen čekáme, až natankujeme a naložíme poslední věci na palubu MRAPů.” 
“MRAPů?” ozval se Nouri. 
“Vozidla Obrněná proti Minovému Útoku [angl. Mine-Resistant Ambusch Protected vehicles],” odpověděl 

Carson. “Mají sice obrovskou spotřebu, ale svoji práci dělají dobře.” 
“Slyšíte to?” Carson najednou přestal mluvit a otočil se na Farzada. Vstal ze své židle a kynul Farzadovi, 

aby vyběhl ven a podíval se. “To musejí být oni. Podívej se!” 
Venku byl v dálce jasně a zřetelně slyšet zvuk motorů. Každou sekundu byl hlasitější. Muži přestali pra-

covat a sledovali oblohu. Dokonce i Carson se odbelhal k nejbližšímu oknu, aby měl výhled. 
Nouri a Parto zůstali sedět u stolu. 
“Za posledních dvanáct let na letišti nic nepřistálo,” zašeptal Nouri Parto. “Nevím, jak tam chtějí přistát.” 
“Skutečně chceš, abychom letěli s tebou?” zeptala se Parto. 
Nouri přikývl. “Ano, chci.” 
“Bojím se... Denver vůbec neznám, ani nevím, co bychom tam dělaly. Dorri a já... máme tady svojí rodi-

nu. Mého otce… nevím… musím si to rozmyslet…“ 
“Co cítíš? Co myslíš, že bude cítit Dorri?” 
Parto si shrábla vlasy ze svých očí a podívala se Nourimu do obličeje. 
“Já nevím, co cítím. Všechno se to stalo tak rychle. Nevím, co mám dělat, Nouri. Chovám k tobě i Terra-

novi silné pocity, stejně tak i Dorri, ale… to je… to je velký krok… krok do neznáma. Cítím, jako bych vchá-
zela do oceánu a neuměla přitom plavat. Tak se cítím.” 

Nouri poslouchal, přikývl a pak jen vzdychnul a řekl něco tak tiše, že se to ztratilo. 
Motory letadla dál zesilovaly. Carson vykřikl, že to je “zatraceně obrovský pták” a nevázaně se smál. 

Pak se odbelhal zpět ke stolu. “No, pokud si s sebou nevezou malý batalion, tak myslím, že v tom ptákovi 
bude spoustu místa.” 

“Nouri, co víš o zdejším letišti?” 
“Od Sunrotu je opuštěné. Nevím, jak tam chtějí přistát.” 
“Musí na to mít nějakou inteligenci  - bez plánu by sem neletěli. To je pravděpodobně jedno z nejdůleži-

tějších bohatství Heliosu… musí přece mít nějaký plán.” 
Farzad křičel zvenčí skrz otevřené okno: “Znovu krouží kolem.” 
“Míří na letiště?” křičel Carson. 
Farzad se celou minutu díval dalekohledem, než odpověděl. Jejich základní tábor poskytoval dobrý vý-

hled na jižní část města. “Myslím, že ne. Pravděpodobně se pokoušejí zhodnotit přistávací dráhy. Zatrace-
ně, myslím, že letí naším směrem… severně a klesají. Nemíří na letiště, to je v jihovýchodním kvadrantu.” 

Carson se otočil na Nouriho. “Co je, ksakru, dál severně, kde by mohlo přistát tak velké letadlo?” 
Nouri pokrčil rameny. “Dálnice - severní obchvat, to je všechno, co mě napadá.” 
“Farzade, seš si jistý, že klesají?” 
“Jsem si jistý. Chystají se přistát a bude to blízko naší lokality.” 
“Jak daleko jsme od severního dálničního obchvatu?” zeptal se Carson a otočil se zpátky na Nouriho. 
Nouri se na chvíli odmlčel. “Nevím… nevím, kde jsme teď…“ 
Carson rozložil mapu Mashhadu a ukázal na jejich lokalitu. Nouri a Parto se naklonili dopředu a studova-

li mapu. Potom Parto ukázala. “Je to tady. Přesně tady.” 
Carson zakroužkoval bod, na který Parto ukazovala. “Farzade, pojď sem, hned!” 
Zvuk letadla stále sílil, když Farzad přiběhl dovnitř. “Co?” 
Carson ukázal na mapu na stole. “Pravděpodobně přistanou přesně tady... je to nejrovnější část dálnice, 

což je přivádí do vzdálenosti pouhých čtyř kilometrů. Musíme tam rychle dostat náš bezpečnostní tým! Jsou 
připraveni? Kde je Graham? Sakra! Přiveď ho sem!” 
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Farzad vyběhl ze dveří a zakřičel z plných plic: “Grahame!” přesně v okamžiku, když bylo letadlo nad 
hlavou. Jeho řev byl téměř ohlušující. 

Graham vběhl do válečné místnosti s rozjařenou náladou.  
“To je obrovský pták! Všichni v tomto městě právě dostali budíček, na který nikdy nezapomenou. Do pr-

dele!” 
Graham pokývl k Parto a Nourimu a začal se omlouvat za svůj výběr slov, ale Carson zatleskal rukama, 

aby upoutal pozornost všech. 
“Jo, včetně těch zloduchů,” zakřičel Carson, “takže jsme tam potřebovali být už včera! Ty a Farzad jste 

pověřeni zabezpečením toho letadla. Nikdo, to říkám, nikdo, se nesmí dostat na vzdálenost fotbalového 
hřiště k tomu letadlu. Rozumíte?” 

“Ano, pane.” 
“Dobře, Farzad zná cestu. Já vyzvednu toho chlapce a vrátím se k letadlu. Kdybych nebyl zpátky do 

0900 hodin, pošlete jedno MRAP ke škole. Možná budeme potřebovat pomoc. Nějaké otázky, co se týká 
protokolů mise?” 

Farzad a Graham zakroutili svými hlavami. 
“Dobře... Farzade, počkej tu chvilku. Grahame, chci, abys vyjel do dvou minut.” 
Parto zamávala rukou. “Musíme také vyzvednout Dorri. Řekl jste ´toho chlapce´. Musíme vyzvednout i 

Dorri!” 
“To jsem řekl jen tak. Samozřejmě, že vyzvedneme i tvoji dceru.” Carson se zase posadil, nadával na 

svou bolest v kotníku. “Chci, abyste oba šli s Farzadem. U letadla to bude bezpečnější než u školy...” 
“Ne... ne,” kroutila Parto vehementně hlavou. “Musím jet s vámi.” 
“To nemůžeme riskovat…“ 
“Jdu s vámi. Přežila jsem Sunrot, přežila jsem větší peklo, než si většina lidí dokáže představit, tak se 

mě nesnažte ochraňovat. Musím tam být. Vím to ze svého srdce.” Otočila se na Nouriho pro podporu. 
“Chci tam jet také,” řekl Nouri pevně. “Nebudeme vám ani vašim mužům dělat žádné potíže. Slibujeme. 

Kromě toho možná budete potřebovat překladatele.” Podíval se na Parto, která přikyvovala v souhlasu. Ti 
dva seděli ve svých křeslech rezolutně jako královské portréty visící ve velkém sále. 

Carson juknul na Farzada, který pokrčil rameny. “Nechám vás jet s následujícími podmínkami... zaprvé, 
zůstanete v MRAP. Za žádných okolností nevylezete ven.” Carson zvedl ruku, když se Parto snažila pro-
mluvit, a utišil ji, než stihla začít. ”Zadruhé, nebudete klást žádné otázky, nebudete diskutovat. Budete plnit 
mé příkazy.” Carson na ně namířil svůj pohled, obličej bez výrazu. 

Nouri a Parto se na sebe podívali, pak se oba v souzvuku otočili na Carsona a pokývali na souhlas. 

Kapitola 51 - Druhý šíp 

Druhý šíp byl skličující. Frank ho našel na východní stěně, ze které byl výhled na předzahradu, na které 
Sanjur bojoval s Josidem a vyhrál; kde byli pohřbeni Javad a Josid. Bylo to místo ukončení, které kdysi 
bývalo místem, na němž si hrávaly děti. Druhý šíp také postrádal svou zprávu, což byla skutečnost, která 
Franka obzvláště znepokojovala. Sundal šíp, jedním pohybem ho zlomil a dával si záležet, aby to bylo rych-
lé. Toho rána to byl jediný další šíp, který našel. 

Ptal se na něj strážce, ale ten tvrdil, že neví, jak nebo kdy se tam šíp dostal, ani nic o připojené zprávě. 
Frank byl podezřívavý a požádal strážce, aby vyprázdnil své kapsy, ale nebylo tam nic, co by bylo kompro-
mitující - ani kousek provazu. 

Frank byl na cestě do Hamidovy kanceláře, když měl pocit, že uslyšel proud zvuku prolamující školní 
stěny. Tak se rozběhl. 

Poblíž zavřených Hamidových dveří byl Saeed, který přikývl, když Frank přicházel chodbou. Ukázal na 
oblohu. “To je letadlo?” Saeedův obličej měl nevěřícný výraz. 

“Nevím... ale našel jsem další šíp.” Frank ho podržel před Saeedem, aby se podíval. 
“Žádný vzkaz?” 
“Žádný takový, který by strážce přiznal.” 
Frank otevřel dveře a pak je za sebou zavřel. 
Terran a Sanjur jedli ovoce a chleba, zatímco Hamid kouřil cigaretu a nervózně sledoval Frankovu pra-

vou ruku, ve které držel šíp. “Našel jsi další?” 
“Ano, na západní stěně, ve druhém patře.” 
“Slyšel jsi to?” Hamid ukázal za něj. “To je letadlo, ne?” 
Frank tiše stál a naslouchal. “Je to proudové letadlo, letí nízko a blíží se.”  
“Proč?” zeptal se Hamid. “Nemáme tu v provozu žádné letiště... je zavřené od té doby, co začal Sunrot. 

Kde s tím tryskáčem [angl. jet=proud, tryskáč] chtějí přistát a co je ještě důležitější, kdo s ním chce přistát?” 
Frank položil šíp na stůl a prohrábl si rukama své husté vlasy. Už týdny se neholil, vlasy mu spadaly 

téměř na ramena a cítil se jako barbar. Jistá jeho část chtěla naříkat, čím se to stal. Zvuk toho letadla mu 
připomněl, jak poprvé vstoupil do Letecké Akademie [angl. Air Force Academy] - tenkrát měl vlasy úhledně 
upravené jednopalcovým sestřihem, přiléhavou čistou uniformu, ebenově naleštěné boty a vůbec žádné 
vousy. Kdyby mohl, plakal by nad tím kontrastem patnácti let. 
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Teď byl členem skupiny domobrany, ne o moc lepším než muž, kterého v noci zabil na schodech. Jedna 
věc byla na Sunrotu dobrá: málokdo už používal zrcadlo a on byl jedním z takových. 

“To musí být naši...” řekl Frank. “Nikdo jiný nemá tryskáče... ani piloty, mechaniky, součástky, palivo... to 
musí být naši.” 

“Ale proč?” 
Frank vrhnul pohled na Terrana, který stále jedl, nevyrušen tím zvukem. 
“Člověče, ti ho zatraceně chtějí,” zašeptal si převážně pro sebe. Pak se podíval zpět na Hamida. “Ne-

snáším ty zasraný desky na oknech. Včera jsi zmínil, že existuje způsob, jak se zevnitř dostat na střechu.” 
Hamid přikývl. “Ano, ale je to nebezpečné.” 
“Ukaž mi ho.” 
“Teď?” 
“Teď!” 
Hamid se postavil a pečlivě zaklepal špičkou cigarety na podšálek jako řezbář na soustruh, olíznul si 

prsty a jemně je sevřel kolem špičky cigarety, a potom ji opatrně dal zpět do igelitového sáčku. Frank už byl 
u dveří, kde dával instrukce Saeedovi, aby dohlédl na případné potíže venku. 

Pak ti dva muži vyběhli vzhůru třemi křídly schodiště. Celou dobu slyšeli, jak rodiče a učitelé křičí na dě-
ti, aby se držely dál od oken. Věděli, že nad hlavami přelétá letadlo a někteří ho dokonce zahlédli, takže 
pokušení se podívat bylo velice svůdné. Starší děti se odplížily k oknům na jižní stěně a vyhlížely z nich ven 
v naději, že budou tryskáč špehovat. 

Když se Frank a Hamid dostali do třetího poschodí, Hamid ukázal na dveře a odemkl je jedním z klíčů 
ze svazku, který s sebou stále nosil. Frank ze zvyku vytáhl svou pistoli, když se Hamid probíral tím množ-
stvím svých klíčů. Dveře začaly rachotit, když se zvuk motorů stával ohlušujícím. Hamid je otevřel, postavil 
se na malou stoličku a odjistil padací dveře, které byly ve stropě nad ním. Pak vysunul dolů žebřík. 

“Půjdu první,” řekl Frank. 
Hamid se postavil stranou, chytal dech a sledoval Frankovu velkou postavu protahující se skrze padací 

dveře. 
“To je půda, ale jak se dostanu na střechu?” 
“Vidíš to okno tam vzadu?” 
“Ano.” 
“Otevři ho a můžeš se jím protáhnout na střechu.” 
“Říkal jsem zevnitř,” postěžoval si Frank. “Udělám tak ze sebe terč.” 
“Říkal jsem, že to je nebezpečné...” 
Frank šel opatrně po vrzajících prknech, která se prohýbala pod jeho váhou. Hamid vylezl po žebříku jen 

natolik, aby mohl hlavu vystrčit nahoru jako periskop. 
“Víš jistě, že ta podlaha je pevná?” 
“Myslím, že ano.” 
Frank došel k oknu, které bylo pokryté špínou a prachem a odjistil ho tak tiše, jak dokázal. “Kdy jsi to dě-

lal naposled?” 
“Nikdy.” 
“Tak jak víš, že je to nebezpečné?” 
“Vím, že je nebezpečné spadnout tři poschodí dolů, ale nikdy jsem to nedělal.” 
“Tři poschodí… spíš čtyři.” Zamumlal si Frank pro sebe. Díval se přes hranu okna a viděl severní před-

zahradu. “Zní to, jako by to letadlo teď odlétalo. Možná to nestojí za ty potíže. Kde máte letiště?” 
“Je na jihovýchodě města, asi deset mil vzdálené.” 
Frank udělal v hlavě výpočet. “Pravděpodobně hledají přistávací dráhu.” 
“Hamide, jdu každopádně na střechu. Měl bych to zjistit, když už jsem tady. Budu zpátky za pár minut.” 
“Nechť tě Alláh ochraňuje,” zanotoval Hamid příliš tiše na to, aby to Frank slyšel. 
Frank otevřel okno, dal nohu na parapet a protáhl se skrz okenní rám. Bylo to natěsno. Byl dobře ukrytý 

za stromy. Čerstvý vzduch mu v plicích dělal dobře, zvláště po pobytu na uzavřené půdě. Chytil se okraje 
střechy a vyskočil dostatečně vysoko na to, aby viděl přes její hranu. Střecha byla tvořena převážně bílým 
štěrkem, mrtvými listy a ptačím trusem. 

Zvuk letadla začal znovu sílit. Oni tu krouží. 
Frank se vytáhl na střechu tak, že dal levou nohu na okapovou rouru, a potom přehodil svou pravou no-

hu přes hranu střechy a skutálel se na ni. Modrá obloha měla růžový nádech od vycházejícího slunce a on 
ležel několik sekund na zádech, než to všechno vstřebal. Vytrvalost letadla a vzrůstající hřmot ho přiměly se 
posadit, a tak poprvé uviděl toho stříbrného ptáka. Byl nádherný. Okamžitě věděl, že je to Boeing 777-X, 
čtvrtmiliardové fáro oblohy pro civilní obyvatele. “Bože, jak mi tito ptáci chyběli!” Usmál se, jak ho viděl dělat 
pruhy po obloze. Přilétalo blíže v nízké výšce a Frank začal přemýšlet, co se děje. Klesalo. Podvozek byl 
vysunutý, a jestli měl Hamid pravdu, tak nebyli blízko letiště. Ale proč by neměl pravdu? 

Pak mu to došlo. Chystají se přistát na dálnici. [angl. freeway = doslovně: volná cesta] 
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Kapitola 52 - Skluzavka 

Severní dálniční obchvat v severní části Mashhadu vypadal podle mapy nebo z výšky 2.500 stop v ně-
kterých částech naprosto rovně, dokud ses nespustil do výšky pár set stop, kdy jsi začal vidět organickou 
přirozenost jeho jemně se vinoucí trajektorie. Je to vlastně točitá stezka, která se vlní oběma směry. Martin 
Handro, pilot letadla, byl šťastný, když uviděl, že dálnice je až na občasné keře nedotčená. Velké trhliny činí 
přistání opravdovým hazardem. Pokud by byly příliš velké, mohly by destabilizovat letadlo. Vzhledem k 
šířce této primitivní, improvizované přistávací dráhy by stačilo pár stop špatným směrem a letadlo by mohlo 
spadnout ze silnice a narazit křídlem do země. Pak už by se nikdy nedokázalo dostat zpět na dálnici, aby 
mohlo vzlétnout. Stalo by se památkou arogance Heliosu. To by bylo dědictví, na kterém se Martin nechtěl 
podílet. 

Určitě nechtěl Mashhad udělat svým novým domovem. 
Ve výšce 600 stop si Martin přál, aby býval započal svůj sestup dříve. Na dálnici bylo auto - osamělé au-

to. Jelo směrem k letadlu asi dvě míle od něj. “Sakra, neočekával jsem, že tu uvidím nějaká auta.” Vykřikl 
Martin ke svému druhému pilotovi Fritzovi Garvenovi. “Musí odsud odjet.” 

“Kde je?” 
“Podívej tam, ta malá stříbrná tečka blížící se naším směrem. Jestli se mnou chce hrát na `kdo z koho` 

[angl. play chicken], tak prohraje.” Martin se zasmál, když se podíval na Fritze. “Jak jsou na tom klapky?” 
“Čtyřicet.” 
“Rychlost větru?” 
“Zanedbatelná.” 
“Kontrolní seznam hotov?” 
“Hotov.” 
“Přiblížení minimum,” řekl automatický hlas. 
“Pokračuj,” odpověděl Martin. 
“Pět set,” zanotoval hlas palubního počítače. 
“Chytrý řidič, uhnul ze silnice. Doufám, že není zdrogovaný nebo opilý.” 
Martin se zasmál v pokusu uvolnit atmosféru v pilotní kabině. 
“Jedno sto,” připomněl počítač. 
Byli ve výšce srovnatelné s devítiposchoďovou budovou a teď mohli vidět opravdový stav terénu. 
“Nechme to tak pozvolně, jak jen to jde. Máme spoustu přistávací dráhy.” 
Hlas počítače odpočítával výšku. “Padesát, třicet, dvacet, deset.” 
Po desítce byla dlouhá pauza. 
“Ustálení...” řekl Martin. 
“Sto dvacet uzlů a setrvávám...” 
Letadlo se dotklo země a Martin držel řídící páku rukama experta a dělal drobné korekce, jak letadlo za-

čalo trochu tančit na neobvyklém povrchu. 
“Osmdesát uzlů,” zpola vykřikl Fritz. 
“TR zapnuty... auto-zabrždění na jedna.” Obě Martinovy ruce sevřely pevněji svůj úchop na řídící páce, 

jak se zapnul zpětný chod. “Setrvání…“ 
Asi na tři sekundy se objevilo nervózní zakolébání, jak se letadlo usazovalo do svého přistání jako divo-

ký kůň zbavený svého elánu. 
“Uvolnění brzd,” řekl Martin. “Budeme plynule zastavovat.” 
Pilotní kabina se lehce zahoupala, jak Martin zatáhl za řídící páku, ale on už cítil jistotu, že přistání bylo 

úspěšné a otevřel komunikační kanál do kabiny pro cestující. “S radostí oznamuji, že jsme bezpečně přistá-
li, všechny systémy funkční. Děkuji za váš let s Helios Air. Zanedlouho zastavíme a vysuneme nouzové 
východy pro výstup. Připravte se.” 

Peter a Jamere radostně vykřikli a plácli si na výhru.  
“Nemůžu se dočkat na odlet,” řekl Jamere a nervózně se zasmál. “Slyšel jsem, že to je dokonce ještě 

lepší než přistání.” 
Peter se zasmál, odepnul svůj pás a šoural se do pilotní kabiny. “Dobrá práce!” 
“Díky,” přikývl Martin. “Máme asi deset stop na každé straně kol, než se dotkneme hlíny nebo písku ne-

bo co to tu sakra je.” Podíval se z okna, když letadlo konečně dospělo do úplného zastavení. “Vzlétnutí 
bude kurevsky těžké.” 

“Proč?” 
“Protože toto není přistávací dráha a já si myslím, že pod povrchem je to měkké. Nebylo to postavené, 

aby to uneslo takovou váhu,” řekl Martin a ukazoval dál po dálnici, která se před ním rozprostírala. “Budeme 
pokračovat dál tou cestou, ale chci tu silnici nejdřív obhlídnout. Raději bych měl panenskou silnici, než cou-
vat a vzlétat na tom, na čem jsme zrovna přistáli.” 

“Ty s touhle věcí můžeš couvat?” 
“Není to jednoduché, ale ano, můžu. Jen se mi ta možnost nelíbí.” 
“Je to dál dostatečně rovné?” 
“Myslím, že ano, ale chci to prozkoumat, než se rozhodneme.” 
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SUV [angl. Sport Utility Vehicle = sportovní užitkové vozidlo, terénní vozidlo] zahoukalo na klakson, když 
pomalu přijíždělo vedle jejich ramene. Několik Iráčanů bylo napůl venku z okének a nadšeně mávali ruka-
ma. Martin zdvořile zamával zpět a potom se otočil na Petera. “Bylo by pěkné moci použít pro průzkum té 
cesty před námi jejich SUV. Zvládl bych to mnohem rychleji.” 

“Uvidím, co zmůžu. Jamere umí trochu persky, tak otestujeme, co si pamatuje.” 
Jeden člen Martinovy posádky už rozvinoval skluzavku z nejpřednějšího nouzového východu. Do kabiny 

vnikl pach proudového paliva a Peter vzal Jamera a ukázal mu jejich uvítací společnost. “Až budeme dole, 
potřebuji, abys je požádal, jestli můžeme použít jejich SUV.” 

“Známe je?” 
“Zatím ne.” 
“Můžou to být obchodníci s drogami, co my víme, možná chtějí ovládnout naše letadlo a podřezat nám 

krky. Proč si myslíš, že nás nechají použít jejich SUV?” 
“My jsme pro ně rockové hvězdy,” zavtipkoval Peter. “Chovej se domýšlivě a oni udělají všechno, aby tě 

potěšili. Neměj péči. Jestliže mají SUV a benzín do něj, musejí být důležití.” 
“Přesně… jako obchodníci s drogami.” 
Šli k otevřeným dveřím a zkoumali vyprahlou zem, která se před nimi rozprostírala. 
Slunce zrovna začínalo vrhat své šikmé paprsky přes planiny a barvilo zlatý písek do zrzava. 
“Jdi první,” řekl Jamere a ukazoval na skluzavku s paží nataženou jako pouťový vyvolávač.  
Peter se dlouze zadíval na SUV, které zaparkovalo přímo pod koncem skluzavky a zamával zpět čtyřem 

mladým mužům, kteří na něj mávali. Vypadali vlídně, dychtiví poznat své nové přátele. 
“Myslím, že tomu říkají setkání čtvrtého druhu,” řekl napůl šeptem Jamere. 
Peter se zasmál tomu přirovnání. Není to daleko od pravdy, pomyslel si, když sjel dolů skluzavkou jako 

dítě porodním kanálem do nové domoviny, jež je nesmírně cizí a podivná. 
Čekal na svůj první dech. Na příchod na svět. 

Kapitola 53 - Řemeslo 

Zvnitřnění je způsob, jakým vyrůstal. Dokonce, i když byl malé dítě, jeho pohled vypadal vnitřně. Cesto-
val k objektům, které ho zajímaly, s takovou upřímností, že jeho opatrovníci uvažovali, zda se ještě vrátí a 
jestli ano, jak bude změněný. Jeho odlišnost nebyla nikdy pochopena těmi, kteří o něj pečovali. Rád se celé 
hodiny schovával v temnotě a nikdo nerozuměl jeho chování, protože o dětech se předpokládalo, že se tmy 
bojí. Vyhýbal se ulicím, kde lidé kráčeli v rychlém tempu a jejich oči byly pokleslé od tíhy netečnosti jejich 
Boha. 

Zrodil se v prvním dni Sunrotu. Zrodil se jako jiskra z hrozného ohně. Dívali se na něj jako na deformo-
vané dítě, které Bůh seslal, aby se jim vysmál. “Není divu, že se obrací dovnitř,” šeptali někteří. “Je mu 
trapné se ukazovat, když jeho otec potrestal nás a ty, které jsme milovali. Cítí naši zlobu, ačkoliv neceníme 
zuby ani nešíříme zvěsti ze strachu z další pomsty. On však ví, že naše nevraživost ho dostihne.” 

Měli pravdu. 
Někteří ho pronásledovali jako symbol tvarování Sunrotu k samé základně, k sedimentu, k absolutní 

zemi, kde peklo nemůže být pojmenováno. A také existovali velmi mocní, kteří ho ochraňovali. Znali to pro-
roctví: ve dni zkázy bude zrozeno dítě, které pozvedne lidstvo do statečné vzpomínky, která je uskladněna 
v každé osobě - do lidské duhy. Prorokové napsali, že jeho zvnitřnění bude znamením, které ho odliší a 
protože proroctví bude jeho oděvem, pozná ho celý svět. 

Prorokové věděli, že tento chlapec bude pronásledovaný. Bude tak odlišný, že bude přitahovat smrt do-
konce i v prvním roce svého života. Smrt ho bude neúnavně pronásledovat a on bude potřebovat ochranu 
od těch, kteří ztratili svou víru a nechtějí ji znovu roznítit. Od těch, kteří si přáli prázdnotu; přinejmenším tak, 
jak to může být chápáno v po-Sunrotové matematice. 

Naděje ve všech národech začala chřadnout, právě když on se snažil promluvit svá první slova. Když 
mu bylo pět let a uměl říkat slova, kterým druzí rozuměli, cítili, že používá jejich jazyk novým způsobem. 
Našel novou studnu, ze které mohl čerpat slova, jenž jsou navštěvována anděly. Jeho opatrovníci naslou-
chali a byli v úžasu, jak je možné, že jsou tak požehnaní bytím v jeho přítomnosti. Cítili proroka v něm a byli 
si jisti jeho pláštěm. 

 
*   *  *  * 

 
Saeed slyšel šum davu dříve, než ho viděl. Hamid a Frank odešli sledovat letadlo ze střechy školy. Ter-

ran a Sanjur byli stále v Hamidově kanceláři, kde jedli snídani. Skupina mužů pochodovala chodbou, oči 
připíchnuté na Saeeda. Vypadalo to, že vůdcem je muž vpředu, Amir Banai. Šel s vytaženou pistolí, kterou 
máchal, když mluvil. 

“Tak ty ho teď chráníš!? Copak nevíš, co udělají našim dětem, jestliže ho budeme chránit?” 
“Vím, co vyhrožují, že udělají, ale ty hrozby jsou prázdné,” odpověděl Saeed. 
Také měl svou pistoli vytaženou, namířenou na podlahu a ze všech sil se snažil jednat klidně a sebejis-

tě. 
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“Ty mu věříš?” zeptal se jeden z dalších mužů hněvivě. 
“On přivedl do naší školy všechno to nebezpečí,” řekl jiný. 
“On je tím, kdo ohrožuje naše děti a naše učitele. Říkám... jestliže ho tak moc chtějí, že jsou schopni vy-

hrožovat životům našich dětí, tak ho vydejme jeho lidu!” 
Saeed zvedl ruce, když muži začali vykřikovat na podporu. “Viděl jsem, čím ten chlapec je - na vlastní 

oči. Znáte mě. Mám tu děti stejně jako vy, ale toho chlapce těm vrahům nevydám. Budu ho chránit svým 
životem, pokud to bude nutné.” 

Amir byl starší muž v pozdní padesátce a na svou průměrnou velikost měl velmi silný hlas. “Saeed osle-
pnul. Ten Terran Kahn asi čaruje - viděl jsi jeho oči. Možná si našeho přítele Saeeda nějak zotročil, ale já tu 
nebudu jen tak stát a nedovolím, aby se naše děti staly pěšáky v Baluchianském sporu. To je jejich pro-
blém, ze kterého nebudeme dělat náš problém, zvláště ne tehdy, když na to doplácí děti.” 

Muži za ním přikyvovali a mumlali na podporu. Amir obměkčil hlas, “to, co si přejeme udělat, je vzít ho 
naproti přes ulici a dát jim ho. To je všechno. Nikdo nebude zraněn.” 

Saeed se podíval do očí Amira a všech za ním. “Jak bys chtěl začít s vydáváním Terrana? Viděl jsi, co 
udělali, když Sanjur dnes ráno zamával bílým praporem…“ 

“Slyšeli jeho hlas,” řekl Amir. “Stříleli na něj.” Chtěli se mu pomstít. 
“Pomstít za co? Naše děti sledovaly ten souboj. On bojoval čestně.” 
“Na tom nezáleží, my máme plán,” vykřikl Amir. “Uhni stranou.” 
Saeed udělal půl kroku dopředu. “Nedovolím, abyste ho vzali. Nevěřím jejich hrozbám. Měli byste ode-

jít… než dojde ke zranění.” Saeedovi trochu přeskakoval hlas, ale jeho hlasitost byla velká. 
Amir se trochu zaklonil a zamžoural s tichým hněvem. Zvuk letadla se vrátil. Chodba byla naplněna ti-

chem a vzdáleným hukotem motorů. “A toto…“ řekl Amir a ukazoval ke stropu. “To je jen náhoda? Co když 
Velký národ posílá armádu a naše děti budou chyceny v přestřelce a devastaci? To nemůžeme dovolit, 
Saeede.” 

“Nedovolím, abyste ho vzali. Až se Frank vrátí, můžeme si promluvit o jiném plánu. Počkejte tu se mnou. 
Měl by být za chvíli zpátky.” 

“On není jedním z nás. Nemá tu žádné děti. Je to jenom žoldák. Však to víš. Dostává zaplaceno za to, 
že doručí Terrana do jakéhokoliv pekla, kde ho chtějí. Teď ustup, Saeede.” 

“Ne!” řekl Saeed s tichou silou. 
Amirův obličej zčervenal hněvem. Podíval se za sebe na své následovníky, jako by je chtěl oslovit a po-

tom s neuvěřitelnou rychlostí praštil pažbou své pistole Saeeda ze strany do hlavy, čímž ho knokautoval na 
zem.  

Dva muži vystoupili ze skupiny, ovládli Saeeda a vzali mu pistoli. Saeed seděl omámeně na podlaze a 
zíral na čtyři hlavně pistolí, které se sbíhaly na jeho hlavu. “Vy… vy nevíte, co děláte…“ 

“Sledujte ho,” řekl Amir a otevřel dveře. 
Sanjur stál před Terranem, když muži vešli do Hamidovy kanceláře. Vypadal křehce a děsivě zároveň. 

Volné šaty sice skrývaly jeho špičatou kostru, ale jeho pohmožděný obličej - společně se skutečností, že 
boj s Josidem udělil jeho šest stop vysoké postavě ještě čtyř palcový rám - ho činil odstrašujícím nepříte-
lem. Avšak Sanjur neměl žádnou zbraň a jeho zdraví bylo viklavé asi jako levné kyvadlo z bazaru. Jeho 
možnosti, jak ochránit Terrana, byly omezeny na pouhá slova a nic víc. 

“Nepřejeme si žádné problémy…“ řekl Sanjur nervózně, když se pět rozhněvaných mužů nahrnulo do 
Hamidovy kanceláře. 

Amid se zašklebil s pistolí namířenou na Sanjurovu hruď. “My také nechceme žádné problémy, ale vy 
nám je stejně děláte. Vyvedeme tě na ulici, následuj nás.” 

“Víš, že mě pravděpodobně zabijí a jeho také?” 
“To je jejich věc.” 
“Takže namísto ochránců se z vás stanou vrazi. To si přeješ?” zeptal se Sanjur. 
Terran se vyvlékl ze Sanjurova sevření a promluvil. Sanjur překládal. “Říká, že půjde, ale jenom on, pro-

tože on je tím jediným, koho chtějí.” 
“Tebe chtějí také,” řekl Amir a díval se Sanjurovi do očí. “A když tě tu necháme, možná si pro tebe při-

jdou.” 
Terran znovu promluvil. 
“Říká, že na mě zapomenou, když budou mít jeho.” 
Zvuk letadla byl v Hamidově kanceláři zřetelnější než na chodbě a Amir vzhlédl a zauvažoval, proč je 

tak hlasitý. “Víš něco o tom letadle?” 
Sanjur zakroutil hlavou. 
Vypadalo to, že zvuk letadla vyvolává v Amirovi paniku. “Dobře, můžeš tady zůstat. Vezmeme jen klu-

ka.” 
“Kam jde on, já jdu taky,” řekl Sanjur vzdorovitě. 
“Právě jsi říkal, že chceš zůstat.” 
Sanjur ukázal na Terrana. “To říkal on, já jsem jen překládal. Jestli on půjde na ulici, já jdu také.” 
“Jak chceš,” řekl Amir, ustoupil stranou a ukazoval svou pistolí Sanjurovi a Terranovi, aby opustili kance-

lář. 
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Když vycházeli ven, Terran se na chvíli zastavil u Saeeda a položil mu ruku na rameno. Pramen krve 
stékal ze Saeedova spánku. 

“Děkuji ti.” Terran trochu stiskl jeho rameno. 
Saeed měl provinile svěšenou hlavu. Selhal při jeho ochraně.  
Terran a Sanjur šli pomalu, bok po boku. Terran dělal lidskou berlu, Sanjur prostředníka mezi světy. 

Sanjura bolelo celé tělo, jak kráčel chodbou, obklopený malým davem otců pokoušejících se jednat v ne j-
lepším zájmu svých dětí. Ale z jejich očí proudily pochyby, jak všichni kráčeli chodbou k předním dveřím. 

“Přidejte do kroku,” zahlaholil Amir, neboť cítil potřebu spěchat, aby utišil vinu, kterou už on a jeho muži 
cítili. Zraněný hrdina a malý chlapec, kteří se společně belhali - vině bylo těžké se vyhnout. Několik dětí se 
již shromáždilo na schodech, aby to sledovaly. A najednou chodbu zaplnil dívčí hlas, doprovázený zvukem 
běžících kroků. “Terrane! Terrane, počkej!” 

To křičela Dorri a tak se Terran a Sanjur zastavili a počkali, až je Dorri dohoní. Amir mohl těžko něco dě-
lat. Dítě tak nevinné a krásné jako Dorri zanechávalo v jejich smutečním procesí široké pohledy. Muži ji 
udělali místo, jak běžela za Terranem, který ji s úsměvem očekával. 

“Odcházíš,” zeptala se Dorri. 
Terran přikývl dříve než Sanjur stihl přeložit. 
“Proč? Můžu já a Mandana jít s tebou?” 
Sanjur začal překládat a Terran mu odpověděl, “Řekni jí, že budeme brzy zpátky.” 
Sanjur si utřel oči a řekl Dorri, co říkal Terran. 
“Chci jít s vámi.” 
“Ty nemůžeš,” řekl Sanjur. “Jdeme jen na takové malé setkání. Budeme zpátky tak rychle, jak jen to 

půjde. Ty stejně musíš pečovat o Mandanu.” 
Dorri pokynula Sanjurovi, aby se sehnul, a když on s námahou snížil svou hlavu na její úroveň, zašepta-

la mu do ucha.  
“Řekni mu, že chci být s ním, ti lidé vypadají, že jsou zlí. Já ho můžu ochránit. Jsem malá holka.” Když 

Sanjur zase zvedl hlavu, podíval se Dorri do očí, které se jiskřily poznáním jako u někoho, kdo volá z Ne-
bes. 

Dorri se s očekáváním dívala na Terrana. 
“Říká, že chce zůstat s tebou. Říká, že ti lidé jsou zlí a ona si myslí, že tě může ochránit, protože je malá 

holka a ti lidé ti neublíží, jestliže ona bude s tebou.” Sanjur se odmlčel a mrknul. “Myslím, že má pravdu.” 
“Řekni jí, že jí důvěřuji.” 
“Dost mluvení,” řekl Amir. “Jdeme!” 
Sanjur zase dal hlavu dolů a tentokrát to byl on, kdo zašeptal do ucha Dorri. “Terran říká, abys zůstala s 

námi, že ti důvěřuje.” 
Dorri sotva přikývla, zatímco po jejím obličeji se rozšířil úsměv. Otočila se na Amira. “Já ho neopustím, 

je to můj bratr.” 
Amir se odmlčel a jeho obličej byl na okamžik bez výrazu. Pak se otočil k jednomu ze svých mužů. 

“Vezmi ji na schodiště!” 
Dorri začala ječet tak vysokým tónem, že to bylo podobné zvuku psího vytí, jen o oktávu níže a třikrát 

hlasitěji. Muž, který vykročil kupředu, aby ji chytil, zase ustoupil a spustil své paže  neohrabaně zpět ke 
svým bokům. 

“Řekl jsem, odveď ji,” opakoval Amir. 
Dorri zase začala ječet tak hlasitě, že ten muž opět stáhl zpět svůj pohyb a podíval se na Amira omluv-

ným pohledem. “Omlouvám se… nemůžu to udělat.” 
Velký muž, který stál na straně a měl na své prošedivělé tváři otrávený výraz, vystoupil kupředu. “Já ji 

vezmu. Stejně jsem na jedno ucho hluchý.” 
Sanjur se postavil mezi Dorri a toho muže a podíval se mu do očí. “Polož na ni jednu ruku a...” 
“A co?  Podřízneš mi krk svým nehtem?” Muž zíral na Sanjura. “Vždyť sotva chodíš, člověče, uhni stra-

nou.” 
Hihňání zaplnilo chodbu, ale Sanjur stál na místě a Dorri schovával za sebou. Jak se muž pokoušel 

Sanjura odstrčit stranou, Sanjurova pravá ruka se vymrštila s rychlostí exploze a jeho dva klouby se setkaly 
s očima toho muže. Byl to rychlý úder a ten muž se okamžitě svalil s hlasitým křikem. Sanjur se rozhlédl 
kolem, aby viděl, jestli ještě někdo má dostatek odvahy se mu postavit. Ale zdálo se, že muži mají v úmyslu 
držet se zpátky a svými pistolemi, jako magnety, na něj mířili. 

Amir zavrčel. “Říkal jsi, že půjdeš s námi na ulici a teď se schováváš za malou holkou. Jestli ona chce jít 
s vámi, tak ji nech, ale pohni se, dělej!” 

Sanjur natáhl ruku. “Nejsem puntičkář, ale říkat, že jsme se domluvili na tom, že s vámi půjdu na ulici, je 
absurdní. Vy jste nás donutili. A co se týká schovávání za tou holkou, ona nám nabídla ochranu. Její odva-
ha je větší než kohokoliv z vás, protože vy se skrýváte za svými pistolemi. Já jsem zraněný starý muž, ale 
budu bojovat s kýmkoliv z vás, pokud budete mít zájem vyřídit tuto záležitost tady a teď.” Sanjur se odmlčel 
a podíval se do očí každému muži. “Mám nějaké vyzyvatele, nebo zůstanete za svými pistolemi?” 

Chodbou přicházela žena oblečená v zástěře a nesla Mandanu. “Co to tu děláte?” 
Amir vzdychnul. “Běž pryč. To není tvoje věc.” 
“Je to moje věc. Já tu pracuji. To jsou moje děti. Co to tady děláte? Proč ta holka řve?” 
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Amirova frustrace narůstala. “Vezmi ji a běž odsud pryč.” 
“Chci zůstat se svým bratrem,” plakala Dorri. 
Ta žena byla mladá, snad dvacet pět let. Na levé tváři měla jizvu a vlasy měla svázané vzadu do copu. 

Vypadala napůl indicky, napůl arabsky. Její perština byla trochu škrobená, ale byla pokřivena neklamnými 
známkami stresu. “Nevím, co zamýšlíte tím, že míříte svými pistolemi na starého muže, chlapce a malou 
holku, ale měli byste chránit naši školu...” 

“To děláme! Vracíme je Baluchianům, kam patří. Ona sem přišla sama od sebe, prosím, vezmi ji.” 
“Ví pan Mokri, že to děláte?” zeptala se žena. 
Amir šel k té ženě, jenž stála asi deset stop v povzdálí a snížil svůj hlas na pouhý šepot. Ale v kamenné 

chodbě byla většina jeho slov stejně slyšitelná. “Pan Mokri... si nade vše přeje ochránit své studenty, což 
přesně teď děláme.” 

“Ví o tom?” 
“Nevíme, kde je. Věříme, že právě hostí žoldáky z Kandaháru. Baluchiané nám sdělili, že nás nechají na 

pokoji, když vyklopíme toho kluka - toho, který sběhl od jejich kmene. Jestli to neuděláme, zaútočí na školu 
a některé z našich dětí můžou zemřít - možná i někdo z nás.” Amir se na chvíli zastavil a všiml si, že na 
velkém schodišti se shromažďují další děti, které již dosnídaly. 

Dorriin jekot našel své publikum, které přihlíželo se zájmem, snad i v sympatii. Dorri vykročila zpoza 
Sanjura a šla k té ženě. Oči všech, dokonce i toho člověka, který klečel na podlaze po Sanjurově úderu, 
sledovaly Dorri, jak kráčí k Amirovi a té ženě s nataženými pažemi. Žena ji podala velice opatrně Mandanu 
a ta, jako hromádka chlupů bez kostí, sklouzla do Dorriina držení. 

“Byla jsem těmi lidmi unesena,” řekla Dorri. “Jsou zlí. Můj bratr od nich utekl odůvodněně a mě před nimi 
zachránil, stejně jako zachránil tuto kočku a pak mi ji dal.” Dorri se otočila přímo k Amirovi. “Ty chceš vydat 
mého bratra těmto lidem? Proč?” 

Amir se podíval na tu ženu, potom na Dorri, pak na děti na schodišti, které byly za nimi a nakonec na 
své muže. Pak zakroutil hlavou. “Pojďme… toto je příliš komplikované.” 

Amir se odšoural pryč, deprimovaný a ztracený. Jeho muži vypadali rovněž ztraceně a stejně jako který-
koliv dav, jenž je obrácen k sebereflexi, se najednou rozešli do ticha - jako plačky po zazvonění zvonce v 
závěru pohřebních modliteb. 

Kapitola 54 - MRAP 

MRAP už bylo blízko u školy. Jen příležitostný pohled člověka, kradmo vyhlížejícího z okna, dokazoval 
fakt, že Mashhad není opuštěný. Ulice byly pusté. Ve vzduchu bylo nebezpečí. Carson byl v křesle navigá-
tora a pokoušel se otevřít komunikační kanál, aby mohl mluvit s Frankem. Přijížděli ze severní či zadní 
strany školy a byli asi tři bloky od ní. “Franku, tady Carson, slyšíš mě?” 

Statika bylo jediné, co slyšel jako odpověď. “Potřebujeme se dostat blíž. Musíme být do dvou set metrů.” 
“Možná, že mapa je špatná,” řekl LB. LB řídil a posledních několik minut jel doslova dvě míle za hodinu, 

zatímco Carson se pokoušel zavolat Franka na komunikátor. LB pracoval s Carsonem tři roky v Kandaháru 
převážně jako manažer zásobování, který věděl, jak natáhnout zdroje a inventář na maximum. Atkin byl 
mistrem, jak způsobit, aby věci přetrvaly a byl velmi dobře známý svou vychytralostí. Ale on nebyl válečník. 
Ve skutečnosti v boji nikdy nevystřelil ze zbraně, neboť až do hrobu upřednostňoval pracovní stůl, jak to rád 
říkával. Mezi svými vrstevníky byl LB považován za počítálka, což je důvod, proč mu Carson přezdíval LB - 
jako Left Brain, levá mozková hemisféra. 

“Nouri, můžeš sem na chvíli přijít?” řekl Carson. 
Nouri přišel dopředu a posadil se za Carsona. “Ztratil ses?” 
“Ne, pokouším se dostat tak blízko, abych dostal Franka na komunikátor. Víš, kde teď přesně jsme?” 
Nouri se podíval z okna a ukázal. “Škola je asi tři bloky tímto směrem.” 
“To jsem si myslel, ale nemůžu se spojit. To by mělo být přece méně než dvě stě metrů... ne?” 
“Asi tak nějak.” 
“LB, potřebujeme se dostat blíž. Myslím, že jsme trochu mimo dosah. Popojeď tam k tomu rohu a za-

stav... zkusím to znovu.” 
LB popojel dalších dvacet metrů a vyřadil MRAP na neutrál. 
“Franku, tady Carson, slyšíš mě?” 
Následovala statika a pak se v ní objevil nejasný hlas. “Carson? Tady Frank, rozpouštíš se mi. Kde jsi?” 
“Asi tři bloky severně od školy. Rozumíš?” 
“Rozumím. Čekáme na tebe. Už jsem myslel, že jsi šel na Základnu hrát biliárpool a nechal si mě to tu 

vyřídit s těmi hajzly. Přepínám.” 
Carson se široce usmál. “To by bylo ode mě dost chytré. Ale v mé platební třídě už se takto nepřemýšlí. 

Jaká je tvoje situace? Přepínám.” 
“Všichni jsou tu. Měli jsme nějaké trable, ale už je všechno zase v normálu. Nepřátelé se pokoušejí vy-

tvořit paniku mezi rodiči. Posílají zprávy připnuté na šípy. Jeden z nich se pokoušel v noci zabít Terrana, ale 
dostal jsem ho dřív. Je rozpláclý na schodech jen několik stop od místa, kde ulovili Joea. Máš palebnou 
sílu? [angl. fire power = palebná síla; ale také doslovně: ohnivá síla] Přepínám.” 
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“Potvrzuji. Terran je v pořádku?” 
“Ano, je zde. Přepínám.” 
“Franku, máme změnu plánů. To letadlo, které jsi slyšel... to jsou naši, pozornost Heliosu. Je tady, aby 

odvezlo Terrana a Nouriho do Denveru. Máme náš tým na cestě k dálnici, kde přistálo. Zajistíme ho, ale 
potřebujeme dostat Terrana do MRAPu...” 

“A Dorri,” přerušil ho Nouri, klepajíce Carsonovi na rameno. “Nezapomeň.” 
“Vezmeme taky Dorri. Přepínám.” 
“Rozumím,” řekl Frank. “A co Sanjur? Přepínám.” 
“Je naživu?” 
“Ano. Přepínám.” 
“Sakra… může chodit?” zeptal se Carson. 
“Ano. Když vezmu v potaz, čím prošel, tak je chodící zázrak. Přepínám.” 
“V letadle je místo, ale já už nejsem vedoucím projektu. Rozhodnutí není na mě. Přepínám.” 
“Rozumím. Chlapec bude odporovat. Ti dva spolu chodí bok po boku. Přepínám.” 
“Pokud nás nebude příliš zpomalovat, tak ho vezmeme do letadla. Ať je po jeho. Nějaké stopy po nepřá-

telích? Přepínám.” 
“Ano, dnes ráno stříleli na Sanjura v 0620. Od té doby nic. Přepínám.” 
“Rozumím. Proč na něj stříleli? Přepínám.” 
“Dlouhá historka. Přepínám.” 
“Na základě tvých informací o nepřátelích, jaký myslíš, že je nejlepší způsob propašovat je nepozorova-

ně ven?” 
“To si nejsem jist. Nevíme kolik jich je, ale hádal bych, že osm, možná devět, podle toho, co říkali Sanjur 

a Terran. Myslíme si, že základna, ze které operují, je naproti přes ulici, jeden blok na východ. Tak to je 
podle Terrana.” 

“Když zinscenujeme konflikt vpředu, vy byste se mohli propašovat zadem. Jsou tam zadní dveře, sice 
nepoužívané, ale můžeme je otevřít. Přepínám.” 

“Rozumím. Víš něco o jejich pozicích, jste obklíčeni? Mají nepřátele také strážce na severní straně? 
Přepínám.” 

“Žádné jsem neviděl, ale myslíme si, že tam jsou. Jak daleko a kolik, to nemůžu říct. Přepínám.” 
“Dobře, vezmu malý tým a přijdeme zezadu. Otevřete ty dveře a dobře je ochraňujte. Budeme tam za 

deset minut. Přepínám.” 
“Rozumím. Deset minut, zadní dveře. Budeme připraveni. Přepínám.” 
“Franku, připrav Terrana, Dorri a Sanjura na odchod - lehce sbaleni [angl. packed light = sbaleni na leh-

ko; ale také: sbalené světlo]. Přepínám.” 
“Rozumím. Brzy na viděnou.” 
“Přepínám.” 
Carson zatlačil zesilovací mikrofon na stranu svého obličeje a podíval se na LB. “Čas vyrazit. Ty tu zů-

staň s Charliem, on bude provozovat CROW. Nouri a Parto zůstanou vzadu. Zavolám tě rádiem, až se 
budeme blížit ke škole. Pokud neuvidíme nepřátele, přijedeš blíž.” Carson se odmlčel a ukázal do mapy, 
kterou držel. “Možná sem. Pak odbočíme z této ulice doleva. To je spojka na Severní dálniční obchvat. 
Dobře?” 

LB přikývl. “To zní dobře. Jak dlouho mám čekat?” 
“Než se vrátíme.” 
Carson se postavil a obrátil se ke svému týmu třech vojáků, kteří seděli na vyklápěcích postranních 

křeslech s M4 carbine útočnými puškami, kevlarovým ochranným oděvem a nákladem náhradních zásobní-
ků a ručních granátů.  

“My teď půjdeme ke škole. Půjdeme k zadnímu vchodu na severní straně. Půjdeme o jeden blok dál tou-
to ulicí a potom zahneme doprava. Pak použijeme tu uličku. Pokud uvidíte kohokoliv, kdo má pistoli, pova-
žujte ho za nepřítele a jděte po něm, ale udělejte všechno, co je ve vašich silách, abyste ho odstranili tiše. 
Ve chvíli, kdy vystřelíme ze zbraní, ztratíme výhodu utajení. Sledujte okna okolních domů. Můžou tam být 
odstřelovači. Nevíme, kde přesně leží jejich obklíčení, ani jak je silné, takže nedělejte žádné předpoklady.” 

“Protože mám špatnou nohu, půjdu vzadu. Nejděte mou rychlostí. Běžte tak rychle, jak to bude bezpeč-
né. Frank vás bude čekat u zadních dveří. Mějte pořád otevřené komunikační kanály a pamatujte na ozna-
mování svých jmen, ať víme, kdo hovoří. Poslední otázky?” 

Muži v souzvuku pokývali svými hlavami. “Ne, pane.” 
Carson se podíval dozadu do vozidla. “Charlie, nějaký pohyb tam venku?” 
“Ne, pane,” odpověděl Charlie. “Všude ticho.” 
“Pamatujte,” pokračoval Carson, “rychlá extrakce tří lidí. Jestli se tam dostanete a nesetkáte se s odpo-

rem, vezměte Franka a ty tři balíky a běžte zpátky do MRAPu. Nečekejte na mě, až se tam dostanu. Chci, 
aby to probíhalo tak rychle a tak tiše, jak jen to je možné. Hodně štěstí!” 

Parto a Nouri to sledovali a s každým dalším okamžikem se v jejich obličejích hromadilo znepokojení a 
úzkost. Carson si toho všiml. Muži vyskočili postranními dveřmi, které LB otevřel a potom se ke dveřím 
dobelhal i Carson. Podíval se na Parto a řekl, “Neměj strach, budeme zpátky tak rychle, jak to jen půjde.” 

Parto měla oči zalité slzami a obličej se jí třásl napětím. “Prosím, buďte opatrní.” 
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Carson přikývl, rychle se podíval na LB, poklepal na bok MRAPu a řekl, “Zamkni ho.” Se zavřením dveří 
zmizel a vozidlo i s jeho čtyřmi pasažéry náhle spolklo děsivé ticho. 

Kapitola 55 - Modlitba 

Eleanor Sinclairová slyšela, jak ji volá počítač. Vzbudil ji z hlubokého spánku. Vyhrabala se z postele, 
vzala si pantofle a župan a šla dvacet stop ke svému pracovnímu stolu. Její pokoj byl prostý; zarudlý mlhou 
tancujícího světla z jejího monitoru. V okamžiku, kdy pohnula myší, počítač signalizoval volajícího a objevilo 
se videookno. 

“Ty tedy chodíš spát brzy. Jsem překvapen, že ve tvých očích vidím písečného skřítka [angl. sandman = 
skřítek dávající sny v podobě zrníček písku do očí] v jednu hodinu ráno.” 

“Ha, ha,” odpověděla Eleanor a nastrojila sarkastický úsměv. “To je karma nebo něco takového?” 
“Copak to není vším?” odpověděl Josh věcně. 
“Tak jaké se blýskly novinky?” 
“Náš člověk na základně... Farzad Ghorbani, zrovna volal, než odjeli ze základny v Mashhadu...” 
“Dostali ho ze školy?” zeptala se Eleanor a předklonila se na své dřevěné židli. 
Josh vypadal unaveně a dlouze vzdychl. “Bohužel ne. Dobrá zpráva je, že jsme dostali potvrzení, že le-

tadlo doletělo do Mashhadu. Špatná zpráva je, že Carson je zraněn, hlášeno jedno úmrtí a Baluchiané se 
ukázali být dobrými bojovníky. Carson a jeho tým se zřejmě setkali ve škole se značným odporem, ale škola 
sama o sobě nebyla dobyta.” 

“A Terran?” 
“Je nadále ve škole. Farzad říkal, že posílají dva týmy - jeden k letadlu, aby ho zajistili a druhý ke škole, 

aby vyzvedli Terrana a jeho učitele… toho…“ 
“Nouri Abbasi,” připomněla Eleanor. 
“Ano… tak, na tom nesejde.” Josh se podíval dolů na složku na svém stole. “A co Hamid Mokri? Mluvila 

jsi s ním během posledních dvaceti čtyř hodin?” 
“Včera… krátce. Říkal, že škola je obklíčena jako při obléhání a že čekají na Carsona, až přivede posily 

a nakope ty Baluchiany do prdele - to jsou má slova. Hamidova bojová síla jsou převážně rodiče a učitelé. 
Což není přesně to, co by sis přál. Říkal, že Terran je tam, ale že mají dva mrtvé. Jeden z nich je Terranův 
starý učitel.” 

“Nějaký Baluchian?” 
“Ano.” 
“Jak zemřel?” 
“Zastřelen svými vlastními do zad, protože se snažil sběhnout a přidat se k Terranovi. Podrobnosti ne-

znám.” 
Eleanor se odmlčela a podívala se na list papíru, který měla vedle počítače. “Říkal jsi, že naši přátelé v 

Teheránu můžou dopravit palivo do Mashhadu. Udělali to?” 
“Říkali, že tam můžou palivo dopravit, ale nevěděli přesně kam.” 
“Na letiště…“ 
“Letiště se zavrhuje, Eleanor. Tvrdí, že na tamních přistávacích drahách nemůže přistát tryskáč.” Josh 

se podíval na chvíli dolů. “Zadržel jsem tu informaci před Peterem.”  
“Proč?” 
“Nešel by do toho. Celá mise by pak závisela na pochybné pozemní cestě přes Pákistán. Ta možnost se 

mi nelíbila. Tak jsem podstoupil to riziko.” 
“A Stanton o tom neví?” 
Josh zakroutil hlavou. 
“Ale právě jsi řekl, že Farzad ti řekl, že to letadlo…“ 
“Oni slyšeli to letadlo, ale on musel sbalit svou komunikační jednotku dříve, než přistáli. Věří, že se chys-

tali přistát na dálnici.” 
“Kolik paliva jim zbylo?” 
“Museli přistát v Mashhadu,” řekl Josh s konečností. 
“Sakra! Co můžeme dělat?” 
“Vůbec nic.” 
“Sakra!” Eleanor bouchla pěstí do stolu. “Takže naší nejlepší možností je konvoj do Kandaháru… aspoň 

na to je Carson vybavený, ne?” 
“Neztrácím naději s tím letadlem. Řekl jsem našemu kontaktu v Teheránu, aby přivezli palivo do Mash-

hadu i tak. Nemělo by být tak těžké najít tryskáč na dálnici poblíž Mashhadu. Podle Farzadova pozorování 
se chystal přistát někde severně od města a tak jsem doručil tyto všeobecné souřadnice do Teheránu.” 

“Dobře… ale myslíš si, že jsme ztratili letadlo?” 
“Peter je velice schopný. Jestli existuje nějaký způsob, on ho najde. Dálnice by mohla fungovat.” 
“Ale je to Boeing 777!” zasténala Eleanor a dala si ruce na čelo, jako by ji bolela hlava. 
“Je to obrovské letadlo na malé dálnici. Kdo ví, v jakém stavu jsou jejich dálnice? Pokud nejsou jako ty 

naše, pak je to bezcenné. Sakra!” 
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Josh si poposedl na židli a naklonil se kupředu. “Jestli jsme ztratili letadlo, měl bych si začít hledat novou 
práci… někde v Jižní Americe, řekl bych.” Vrhnul na Eleanor rozpačitý úsměv. 

“Třeba dokázali přistát na dálnici, co víš, je to možné.” Nabídla Eleanor a otáčela tu myšlenku v hlavě. 
“S jejich terénem, dálnice budou rovné… nepříliš mnoho billboardů… jistě, je to možné.” 

“Dobře, doufejme v to. Nelíbí se mi vize, že půjdu zítra do Trevorovy kanceláře a oznámím mu, že jsme 
právě ztratili naše nejlepší letadlo ve flotile Heliosu kvůli obyčejnému přepočítání se.” 

“Máš na mysli omyl, ne?” dodala Eleanor. 
“To je mezi námi. Pro všechny ostatní je to přepočítání se.” Josh vrhnul svůj nejlepší chlapecký úsměv. 
“Jestli je cokoliv, co bychom tady u nás mohli udělat, dej mi vědět, ano?” 
“Díky, Sis.” 
“Kdy očekáváš další zprávy od Farzada?” 
Josh se podíval na své náramkové hodinky. “Teď tam mají kolem sedm třicet ráno. Doufám, že budou 

schopni zajistit to letadlo a obnovit komunikaci během několika příštích hodin. Jennings mi říkal, že máme 
náš satelit KH-100 ve správné pozici ve tři-dvacet Východního času, takže Farzad se pak bude schopen s 
námi spojit. Zavolám ti hned, jak budu něco vědět. Dobře?” 

Po Sunrotu přežilo jen jedenáct satelitů. Jejich předurčené noční dráhy je přivedly na odvrácenou stranu 
země, kde byly ušetřeny počátečního solárního vzepětí Sunrotu. O dvanáct let později z nich zůstaly v živo-
taschopném stavu jen tři. Stejně jako své scvrklé flotily letadel, tak i těch satelitů se Helios držel jako dítě 
své vytoužené a oblíbené hračky. 

“Joshi?” 
“Ano?” 
“Modlíš se ještě?” zeptala se Eleanor. 
Josh si prohrábl rukama vlasy a odmlčel se, aby sebral své myšlenky. “Vlastně ne. Dělal jsem to, když 

zemřela máma, ale to nebyla ani tak moc modlitba, jako spíše naštvaný syn, hrozící svým prstem na Boha 
a sdělující mu, že je ztracen… jako by už nebyl ztracen předtím.” Josh se trochu zasmál. “Proč?” 

“Jen mě to zajímá,” odpověděla Eleanor. “Neznám nikoho, kdo by to dělal. Tak jsem myslela, že třeba ty 
ano… to je všechno.” 

“Přemýšlel jsem o tom,” řekl Josh, “ale kdykoliv jsem dostal tu potřebu, v hlavě mi vyvstal otec. On měl 
ze všech lidí největší schopnost odpouštět, ale předtím, než si vzal život, mi řekl, že Bůh zemřel. Celý život 
strávil v modlitbách a pět let v ohlušujícím tichu. Bylo to pro něj těžší, než přiznával. Jednoho dne ke mně 
přišel - hned poté, co zemřela máma - a řekl, že už nevidí Boha. Všechny podrobnosti, které prozkoumal, 
týkající se toho, jak Bůh vypadá, jak se chová, to všechno se vytratilo. Už nebyl schopen ho vidět. Vnímal to 
jako znamení.” 

“Čeho?” 
“Že celý jeho život stál na písku. To byla jeho slova.” 
“Myslíš, že otec spáchal sebevraždu kvůli tomu? Já… já jsem si myslela, že to bylo kvůli mámě.” 
Josh zakroutil hlavou a suše zíral do kamery. Pak se na jeho obličeji mihl úsměv, ale byl vynucený. 

“Ano, mámina smrt na to měla vliv, to určitě, ale umírající Bůh byl pro něj mnohem větší šok a myslím, že to 
byl ten hlavní důvod.” 

Nastala dlouhá pauza, jak Eleanor vstřebávala Joshův postřeh. Bylo to něco, o čem nikdy dříve nemluvi-
li a nyní to k ní nějak dorazilo přes počítač. Bylo to podivně otištěno do pixelů a nestydatého křemíku a stálo 
to zde, s celou svojí tíhou, která ji stahovala dolů, jako by byla chycena ve víru. 

“Scházejí mi,” zašeptala Eleanor, oči obrácené dovnitř. “Příliš mnoho změn. Příliš mnoho změn.” 
“Pružnost, má milovaná sestro. Pružnost,” opakoval Josh a pokoušel se ze všech sil znít optimisticky. 

“Ty se modlíš?” 
“Moc o tom neuvažuji,” přiznala se Eleanor. “Jsem obklopena lidmi, kteří mají tak obrovský intelekt, jsou 

tak naplněni informacemi, že myslím, že představa modlitby byla zatlačena do nejmenších částí jejich moz-
ků, a právě tato část uvadla. Myslím tím... jsou dobří, dělají svou práci, ale je na tom všem něco beznaděj-
ného... jako... jako by mysl nestačila. Myslím, že nám něco schází. Spojení. Možná to je jenom pocit, že je 
někdo tam nahoře, kdo pečuje… ale nevypadá to, že by tam nahoře někdo byl… takže proč se modlit…“ 

“El, jsi v pořádku?” 
“Jo, já vím, zním trochu rozmrzele. Kdysi na to bývaly pilulky nebo lahvičky a teď je to všechno na mě.” 

Eleanor se zhluboka nadechla, narovnala se a utáhla si župan těsněji kolem krku. “Prostě chci toho kluka 
dostat sem, aby nám mohl začít pomáhat. Potřebujeme jeho intelekt. Je toho tolik, co bychom mohli opra-
vit… tolik.” 

“Bude to nějakou dobu trvat, buď trpělivá.” 
“Nebuď vzhůru,” zamumlala Eleanor. 
“Cože?” 
“Nečekej na Farzadův telefonát. Nebuď vzhůru. Běž se vyspat, vypadáš unaveně.” 
“Určitě. Taky tě nechám jít do postele.” 
“Dobře, miluji tě.” 
“Taky tě miluji, El. Dobrou noc.” 
“Dobrou noc.” 
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Záře v místnosti se změnila, jak vyskakovací videookno začalo mizet a Eleanor rychle stiskla klávesy 
Ctrl a F, což mělo efekt zmrazení obrazovky. Její bratr Josh byl teď napůl duch, napůl člověk a sahal po 
něčem, co nemohla vidět. Celé jeho tělo bylo rozmazané světlem, mělo čtyři palce na výšku. Celý život byl 
nad ní: starší, moudřejší, chytřejší, rychlejší, laskavější a ona - cvičila se v jeho stínech - a doufala, že čas ji 
transponuje do něčeho podobnějšího jemu. 

Závist je opravdu podivný projev. Eleanor ji skrývala, jak to jen dokázala, ale její ubohost byla jasná. 
Závist je slepý žebrák s napřaženou rukou a do takové dlaně peníze nikdy nepadají. Pak se prsty za-

vřou, dlaň se schová za nimi a z ruky se utvoří pěst, která hrozí do oblohy. Hrozila svou pěstí tolikrát, že 
uvažovala, jestli její modlitby nejsou podvodem. Snad při svých modlitbách dokonce nadávala a nevěděla o 
tom. Kdykoliv se chtěla modlit, její ústa zformovala slova: proč? A ona věděla, že ticho - napjaté, vzpurné a 
zvedající se jako kladivo - by se jí vysmálo. 

Eleanor natáhla ruku k obrazovce a zašeptala, “Nevěřím ti.” 

Kapitola 56 - Vertikální světlo 

Dorri a Terran šli chodbou k zadním dveřím a snažili se držet krok s Frankem a Hamidem. Sanjurovi 
pomáhal Saeed a spolu kráčeli za nimi. Dorri se držela Terrana jednou rukou a v druhé držela košík s Man-
danou. Terran se pravidelně díval přes rameno a kontroloval Sanjura. Saeed je mnohem lepší berla, než já, 
pomyslel si. 

Zadní dveře byly vždy zavřené, protože školní jídelna měla uložené své potraviny vzadu ve škole v ně-
kolika velkých skladovacích místnostech bez oken. V Mashhadu byly potraviny hodnotnější než cokoliv 
jiného. Takže musely být uchovávány v bezpečných místnostech. Ve většině zemí bylo jídlo důvodem, proč 
většina studentů chodila do školy. Helios věděl, že musí svým Konzervatořím zajistit jídlo, nebo bude mno-
ho dětí pracovat jako metaři, žebráci nebo levná pracovní síla, namísto co by dostávali vzdělání. 

Podobně jako přední dveře, tak i zadní dveře byly přístupné skrz kamennou chodbu s klenutými stropy. 
Podle Hamida, který otevřel vnitřní dveře do této kamenné chodby, v ní bylo vždy chladno. V tom průchodu 
byla téměř neproniknutelná temnota, až na světlo za nimi. Frank vytáhl svou svítilnu a prozkoumal zbývající 
prostor k zadním dveřím. Chodba byla asi čtyřicet stop dlouhá. Měla kamennou podlahu, která byla pře-
vážně plochá. Zadní vchod byly dobrých deset stop vysoké velké dřevěné dveře, rozdělené na dvě půlky a 
každá z nich měla vlastní držadlo. Jemný - téměř nevnímatelný - vertikální proužek světla vprostřed, byl 
jedinou známkou, že dveře vedou ven. 

Bylo těsně před osmou hodinou ráno. Když přišli ke dveřím, Frank zvedl jednu svou ruku a dal si komu-
nikátor k ústům. “Ozvi se. Přepínám.” Pak asi pět sekund naslouchal. “Kolik?” 

V tichu té kamenné chodby zazněl hlas na druhé straně, a ačkoliv byl slabý, zněl živě, snad dokonce 
děsivě. 

“Zůstaňte všichni, kde jste, sbaleni a ujistěte se, že všechny pozice jsou kryty, zvláště ty ze strany ulice. 
Jsem na cestě.” 

Frank se otočil k Hamidovi a podal mu svou svítilnu. “Ty tady zůstaň s nimi. Máme návštěvu, mají pisto-
le, je jich hodně. Možná to prostě zkoumá policie… nebo možná Baluchové podplatili policii, aby pracovala 
pro ně. Nejsem si jistý, ale nemám na výběr, musím to zjistit. Zavolám Carsonovi a řeknu mu, že až jeho 
muži přijdou k zadním dveřím, tak aby pětkrát zaklepali. Jestli to uslyšíte, otevřete dveře a od té chvíle jsou 
zodpovědní za to, aby tyto lidi dostali do bezpečí. Rozumíš?” 

Hamid pomalu přikývl hlavou. Jeho obličej měl výraz šoku. “Policie… by tady nebyla… pokud by nebyla 
zaplacená… štědře.” Ze způsobu, jakým ta slova říkal - pomalu a škrobeně, byla cítit bolest. Hamid na něj 
zíral a věděl, že Frank je pro ně všechny velice důležitý. Tak vážně dodal, “Buď opatrný.” 

Frank přikývl a odběhl. Jak odcházel, pokývl na každého, koho míjel. “Hodně štěstí.” 
Nálada se najednou změnila. Sanjur se vydal ke dveřím, ale Saeed zůstal. 
“Musím jít s Frankem. Omlouvám se.” S tím se Saeed otočil a běžel pryč dlouhou chodbou. 
Hamid se otočil čelem k těm, kteří zůstali. “Vůbec se mi nelíbí, jak se to vyvíjí.” 
Terran se otočil na Sanjura s očekávajícíma očima a Sanjur mu přeložil všechno, co slyšel za poslední 

dvě minuty. Terran se posadil ke stěně chodby a Dorri se Sanjurem se řídili jeho příkladem. Hamid nervóz-
ně přecházel u dveří, čekal na pět zaklepání a doufal, že budou zřetelná. Uplynula minuta. Úzký proužek 
světla se začal vlnit. Hamid podržel svůj prst u rtů a otočil se na Sanjura a děti. Čekal. 

Vylekalo ho jemné zatahání za dveře a tak ustoupil dál a mával za sebou rukama směrem k Sanjurovi, 
jako by říkal “vezmi Terrana a Dorri a běžte odsud pryč,” ale ti tři byli fixováni na úzký proužek světla ve 
dveřích a na stíny, které tancovaly v jeho středu. 

Pak se ozvaly nějaké hlasy, tlumené, nezřetelné. Jejich tón byl naléhavý. Bylo to, jako by se dovnitř drá-
pala nějaká zvířata, ale žádné zaklepání. Určitě nic, co by mohlo být interpretováno jako pět zaklepání. 
Hamid ještě více ustoupil a pokynul Sanjurovi, Terranovi a Dorri, aby ho následovali chodbou. “Pojďme zpět 
ke druhým dveřím. Nemyslím, že by toto byli naši zachránci. Ti měli pětkrát zaklepat.” 

Ti čtyři opatrně ustupovali a stále sledovali zadní dveře.  
“Jak jsou silné?” zašeptal Sanjur. 
“Co?” 



114 
 

“Ty dveře, jak jsou silné?” 
Hamid trochu zaklonil hlavu a roztáhl prsty od sebe asi na čtyři palce. Sanjur přikývl. “Dobře. Počkejte 

tady.” 
Sanjur pomalu vykročil, upřednostňoval svou pravou nohu, pomalu kráčel k zadním dveřím a držel se na 

levé straně. Slyšel jakýsi zvuk cinkání, jako by se někdo na druhé straně snažil paklíčem otevřít zámek. 
Najednou Sanjur ze všech sil zakřičel do svých rukou spojených do hrsti, “Míříme na vás puškami. Identifi-
kujte se, nebo vás odstřelíme jako zvířata!” 

Pohyb ustal, zvuk se utišil a nastala dlouhá odmlka, která naplnila vzduch, jako by se všechen zvuk a 
pohyb propadl dovnitř. Do prázdnoty. 

“Jsme policie.” Hlas byl rezervovaný, co se týká hlasitosti a evidentně nepatřil Baluchům, protože mluvil 
perfektní perštinou. 

“A proč se policie pokouší vloupat do Konzervatoře Heliosu?” Dožadoval se Sanjur a věděl, že jeho vý-
běr slov je popudí. 

Další stejně dlouhá pauza. 
“Vyšetřujeme smrt muže, který je na vašich předních schodech. Prosím, otevřete tyto dveře.” 
“Dokažte nám, že jste policie a my to můžeme udělat,” zakřičel Sanjur a potom dodal, “ale naše prsty 

jsou nedočkavé!” 
Sanjur se otočil na svůj tým a vrhnul rychlý úsměv. 
Následoval další pohyb ve vertikálním paprsku světla a potom ticho. Stříbrný paprsek, který pulsoval 

mezi dvěma polovinami dveří byl nyní statický.  
“Jsou pryč,” zašeptal Sanjur. 
Hamid opatrně vykročil vpřed. “Problém je v tom, že náš záchranný tým se nebude schopen sem dostat, 

dokud je tu policie. Musím jít k předním dveřím a zjistit, co se děje.  
Jestli uslyšíte pět zaklepání, zatímco budu pryč, tak tady je klíč.” Hamid sundal klíč ze svého kruhového 

svazku klíčů, který držel a podal ho Sanjurovi. 
“My zůstaneme tady. Mnoho štěstí, Hamide.” 
“To bylo odvážné,” řekl Hamid Sanjurovi. “Díky.” 
Sanjur se lehce uklonil. “Někdy dělám věci, kterým dokonce ani já sám nerozumím. To byla jedna z 

nich.” 
Hamid se usmál a potom na svůj standard odkráčel energicky chodbou k předním dveřím. 

Kapitola 57 - Konverzace 

Když se Frank podíval z okna, byl překvapen tím, co vidí. 
Dvanáct mužů, všichni ozbrojeni pistolemi a oblečeni v civilních šatech, se poflakovalo kolem mrtvého 

Baluchianského bojovníka, který byl rozvalený na spodních schodech vchodu do školy. Dívali se směrem 
na školu, ale zdálo se, že se bojí dívat příliš dlouho. Něco nebylo v pořádku. Proč by se policie najednou 
zajímala o školu a o mrtvého Baluchiana? 

“Jsou s nimi nějací Baluchové?” zeptal se Frank Saeeda. 
“Myslím, že ne; oni neradi nosí civilní šaty. Tito muži jsou lotři… používají tu trochu moci, kterou mají ja-

ko policisté, aby dostali z lidí peníze. Saeed najednou ukázal. “Znám toho muže. Už jednou byl ve škole a 
pokoušel se z nás dostat peníze za to, že nás bude ochraňovat.” Saeed zakroutil hlavou. “To nejsou dobří 
lidé.” 

Pak se ozvalo hlasité zaklepání na dveře a zakřičel hlas. “Tady policie, otevřete dveře, nebo budeme 
nuceni je rozbít. Nebudeme čekat věčně!” 

Frank se otočil na Saeeda. “Vidíš nějakou alternativu k promluvě s těmi muži?” 
“Slyšeli to letadlo… cítí peníze. Máte peníze?” 
Frank zakroutil hlavou. “Pravděpodobně ne dostatek.” 
“Pak myslím, že bys s nimi měl promluvit a uvidíme, co chtějí. Oni mají oči a uši po celém městě. Vím 

jediné: ten mrtvý Baluchian je nezajímá. To není důvod, proč jsou zde.” 
Frank se postavil tak, aby zůstal mimo výhled. Jeden ze strážců za ním upoutal jeho pozornost. “Ty máš 

být na zadní stěně. Proč jsi zde?” 
“Bylo mi řečeno, abych přišel dopředu,” vyhrknul. 
“Vrať se na svou pozici a měj oči na stopkách.” Frank uchopil svou vysílačku, dal si ji před ústa a zapnul 

ji. “Carsone, jsi tam? Přepínám.” 
“Jsem tu. Moji muži to sledují z bezpečné vzdálenosti. Vidíme, že máte společnost. Jaký je stav? Přepí-

nám.” 
“Naši návštěvníci tvrdí, že jsou policie. Jeden zdejší strážce věří, že nejspíš plánují vydírání. Slyšeli le-

tadlo, pravděpodobně si myslí, že se tu děje něco důležitého a že budou chtít peníze za to, že nás budou 
eskortovat k letadlu nebo něco takového.” Frank ustoupil ještě hlouběji do interiéru místnosti a snížil svůj 
hlas. “Předpokládám, že s sebou nemáme žádné peníze, že? Přepínám.” 

“Zlato? Sakra, ne, žádné, které bych jim chtěl dát!” 
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“Rozumím.” Řekl Frank. “Musím s nimi promluvit a uvidím, co chtějí… kromě toho vyhrožování, že rozbi-
jí dveře. Přepínám.” 

“Udělej, co musíš udělat,” řekl Carson. “Zůstaneme v povzdálí, dokud neuslyšíme střelbu, nebo dokud 
nás nezavoláte. Přepínám.” 

“Franku, tady Winston. Přepínám.” 
“Ahoj, Winstone. Co se děje? Přepínám.” 
“Viděl jsem malou skupinu mužů poflakujících se kolem zadních dveří. Vypadalo to, že se pokouší do-

stat dovnitř. Přepínám.” 
“Sakra. Jsou tam stále?” zeptal se Frank a kynul na Saeeda. 
“Ne, asi před minutou šli směrem dopředu. Předpokládáme, že to nejsou naši. Přepínám.” 
“Kdokoliv, kdo je venku, není od nás. Přepínám.” 
“Rozumím. Jen jsem to chtěl ověřit. Přepínám.” 
“Držte se dál, než budu mít možnost popovídat si s tou domnělou policií a než zjistím, co chtějí. Nechám 

svou vysílačku zapnutou, takže tu konverzaci uslyšíte. Jestli to ucítíte, můžete mi radit. Přepínám.” 
“Tady Carson, Franku. Až s těmi chlápky budeš mluvit, ujisti se, že máš dostatečnou palebnou sílu [an-

gl. firepower]. My budeme hlídat vzadu a po stranách, abys mohl soustředit své muže na předek. Přepí-
nám.” 

“Rozumím. Díky. Zůstáváme ve spojení.” 
Frank odstrčil svůj komunikátor. “Saeede, potřebuji, abys šel zkontrolovat Terrana a Sanjura. Někteří z 

těch chlápků slídili kolem zadního vchodu. Ujisti se, že jsou v pořádku.” 
Saeed přikývl a odběhl chodbou pryč. Nedostal se příliš daleko, když potkal Hamida. “Kde jsou?” 
“Sanjur je s nimi. On má klíč k zadním dveřím. Prosím, zůstaň s nimi, Saeede. Dobře?” 
“Zůstanu.” 
“Kde je Frank?” 
“Šel k přednímu vchodu, aby promluvil s policií a zjistil, co chtějí.” 
“Pokoušeli se vloupat zezadu. Sanjur je zastrašil. Kde je Carson?” 
“Někde v povzdálí. Jen čeká.” 
“Dobře,” řekl Hamid. “Zůstaň v bezpečí.” 
“Ty také,” řekl Saeed a potom odběhl pryč. 
Hamid to vzal rovnou k předním dveřím. Ale cestou zašeptal u hlavního schodiště několika učitelům, aby 

vzali děti zpátky do jejich ubytoven, drželi je dál od oken a zatáhli závěsy. Ať si děti čtou a jsou potichu. Ať 
nikdo nevstupuje do prvního ani druhého poschodí. Učitelé přikývli a okamžitě se pustili do akce. 

Když Hamid přišel k předním dveřím, viděl, jak Frank diskutuje s pěti strážci. Vypadal jako fotbalový ro-
zehrávač v houfu. 

Frank na něj vzhlédl, když přicházel. “Jsem rád, že jsi tady. Policie trvá na promluvě.” Frank ukázal ve 
vzduchu uvozovky, když říkal slovo policie. “Protože ty jsi ředitel, měl bys být tím, kdo jim vysvětlí naši situ-
aci. Já chci být více zaměřený na jazyk jejich těl a na to, co se bude jevit jako objekt jejich zájmu. Kromě 
toho tvoje perština je lepší než moje.” 

Hamid přikývl. “Jaký je tedy plán?” 
“Pozvu policii dovnitř, ale omezím je pouze na tři. Budeme mluvit tady. Máme tu svých pět, aby nás 

chránili, plus já budu sledovat cokoliv, co vypadá podezřele. Nechám si zapnutou vysílačku a vstoupím do 
té konverzace, pokud budu cítit, že chci něco dodat. Jsi připraven?” 

Hamid nervózně přikývnul. 
Frank se naklonil kupředu k Hamidovi a zašeptal. “Kolik peněz tady v těch prostorách máš?” 
Hamid zašeptal do Frankova ucha. “Máme tu v sejfu asi šest set Mesghalů.” 
Frank přikývl a připravil si zbraň. Všichni strážci si také připravili zbraně. 
Frank zakřičel přes dveře. Na rozdíl od zadních dveří byly přední dveře rozstřílené, jejich dřevo bylo roz-

štípané a polámané, ale žádná z kulek se neprodrala skrz jejich čtyř palcovou tloušťku. “Otevřu ty dveře, ale 
dovnitř půjdou jen tři z vás. Rozumíte?” 

“Souhlasím. Chceme si jen promluvit.” 
Frank odemknul dveře a pomalu je otevřel. Na schodech bylo sedm nebo osm čekajících mužů. “Tři z 

vás můžou jít dovnitř, ne víc,” řekl Frank. 
Jejich vůdce, ten, který křičel, předstoupil. “Já jsem Namvar Akhtar, a kdo jste vy?” 
“Můžete mi říkat Nadporučík Wolf. Toto je ředitel Konzervatoře, pan Mokri. Pojďte dál.” 
Frank s Hamidem ustoupili. Namvar a dva jeho muži je následovali do kamenného vestibulu. Frank kop-

nutím zavřel dveře a zamknul závoru svým loktem; svou pistoli držel mechanicky namířenou na návštěvní-
ky. 

“V naší zemi,” řekl Namvar, “je slušností sklopit pistoli, když zvete hosty dál, zvláště když ti hosté jsou 
policie.” Namvar ztuhl v jemném protestu. 

Frank a jeho strážci se při Namvarově komentáři ani nepohnuli. 
“Tam na vašich schodech je mrtvý muž,” pokračoval Namvar. “Věřím, že Baluchian. Můžete mi vysvětlit 

okolnosti, za jakých došlo k jeho smrti?” 
Hamid si odkašlal. “Ano, zaútočil s nožem na jednoho z našich studentů a my jsme neměli jinou mož-

nost, než ho zastřelit. Udělali bychom mu vhodný pohřeb, ale jeho přátelé jsou někde venku, a jak můžete 
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vidět ze stavu našich dveří, zdá se, že mají nekonečné množství kulek. Zabili ještě další dva, ty už jsme oba 
pohřbili.” 

“A proč se Baluchiané tak zajímají o tuto školu a její studenty?” 
Hamid se kradmo podíval na Franka. “Jedno z jejich dětí přešlo poušť, aby přišlo do naší školy a učilo 

se. Tento student je intelektuálně velmi nadaný a chce se učit. Baluchiané se ho snaží unést a vrátit zpět do 
jeho vesnice proti jeho vůli.” 

Namvar se usmál. “Pane Mokri, není to podivné obrácení logiky - říci, že chtějí toho chlapce unést, když 
on je z jejich vlastních řad?” 

“Chápu váš pohled, ale ten chlapec má svou vlastní vůli a chce se učit.” 
Namvar si zkřížil paže na hrudi. “Není snad tím nejlepším řešením tohoto problému to nejjednodušší - 

dát chlapce zpět jeho lidu? Jsem si jist, že opustí naše město a všichni budou moci pokračovat ve svých 
životech jako dříve. Není to logické řešení?” 

“Až na jeden fakt,” řekl Frank. “Ten chlapec zpátky jít nechce.” 
“A ve vaší zemi, Nadporučíku Wolfe… děti vždycky dosáhnou svého?” 
Frank na několik sekund zíral na Namvara. “Ano, pokud jsou tak chytré, jako on.” 
“A jaká je v tom vaše role? Vy jste očividně z Heliosu. Proč posílá Helios vojenské zaměstnance, aby 

strážili tuto školu?” 
Carsonův hlas stlačený do digitálních frekvencí zaburácel do Frankova sluchátka. “Řekni mu, že to za-

traceně není jeho věc!” 
Frank se odmlčel, aby slyšel Carsonův vstup. “Je věcí Heliosu ochraňovat své školy a jejich studenty, 

nehledě na to, kde se škola nalézá.” 
“Mají tu Baluchiané více než jednoho studenta?” 
Hamid zakroutil hlavou. “Ne…“ 
Namvar si dal ruce za záda a na obličeji se mu objevil zmatený výraz. “Ten chlapec musí mít hodnotu 

rovnající se jeho váze ve zlatě, když Helios posílá vojenský tým, který ho má vyprovodit z naší země. Není 
toto skutečně přesná definice únosu?” 

Carson opět zaburácel do Frankova sluchátka. “Neodpovídej na to!” 
Hamid začal odpovídat, ale Frank ho přerušil. “Co chcete?” 
“Řekl jste, že venku jsou Baluchiané s pistolemi. Vy očividně chcete dostat toho chlapce do letadla, kte-

ré přistálo severně od našeho města. Můžeme vám zajistit bezpečný průchod, jestliže Helios bude kompen-
zovat riziko, které tím podstoupíme.” 

“A kolik by ta kompenzace měla být?” zeptal se Frank. 
Namvar na pár okamžiků vzhlédl ke kamennému klenutému stropu, jako by dělal spontánní propočet. 

“Baluchiané jsou velmi mazaní. Mají, jak jste říkal, množství kulek. Životy mých mužů budou v ohrožení 
dokonce i poté, co vy odletíte pryč a už se tu nikdy neukážete. Myslím, že pět tisíc mesghalů bude dosta-
tečnou kompenzací.” 

Hamid se podíval na Franka, který kroutil hlavou. “V mé zemi tomuto říkáme ne-startér.” 
Jak mluvil, slyšel ve sluchátku Carsonovy nadávky, z nichž některé by za jiných okolností Franka roze-

smály, ale teď byl příliš nazlobený. Pět tisíc mesghalů byl téměř dvojnásobek ceny celého rozpočtu jejich 
operace. 

“Jestli máte na mysli jiné číslo, jsem ochoten naslouchat,” řekl Namvar chladně, jako by vyjednával ta-
kové služby několikrát denně. 

Carsonův hlas se mocně ozýval ve Frankově sluchátku. “Řekni mu pět set… nic víc.” 
“Naše nabídka je pět set a nic víc.” 
“Je vaše navrhovaná výše váš aktuální majetek, nebo je to hodnota, kterou má ten kluk pro Helios?” 
“Jaký je v tom rozdíl?” zeptal se Frank. “Je to všechno, co máme.” 
“Rozdíl je v tom, jestliže toho chlapce chce Helios, pak pět tisíc mesghalů je jako nic. Rozšířil bych po-

žadavek na Helios na zbylých 4.500 mesghalů v přiměřené době.” Namvar se rozhlížel po chodbě a jeho 
oči zkoumaly interiér vestibulu. “Pokud nebude vaše platba učiněna v domluveném čase, je docela dobře 
možné, že tato škola padne za oběť… třeba ohni…“ 

Namvarovi posluhovači se nestydatě usmívali, zatímco Hamid sebou škubnul a obrátil se na Franka s 
otevřenou pusou. Byl úplně bez řeči. 

“Dejte mi minutku.” Frank namířil prst na Namvara, který přikývl. Pak odešel dál chodbou a zahnul dole-
va do příčné chodby. “Carsone, tady Frank. Přepínám.” 

“Slyšel jsem.” 
“Tak takový je kšeft,” řekl Frank, “ti chlapi vypadají jako profesionální vyděrači. Jestli mluvili s Mosha-

dem, tak už s ním taky mají kšeft. To je pravděpodobně důvod, proč jsou tady. Myslím, že se pouze pokou-
šejí vyjednat lepší podmínky, protože slyšeli to zatracené letadlo, které řvalo, jak důležitá je celá tato opera-
ce pro Helios. Otázka je, proč by Helios měl platit nás oba? Budou nám vůbec věřit? Přepínám.” 

“To jsi trefil hřebíček na hlavičku, člověče. Nemůžeme domluvit takové množství peněz, aniž bychom 
mluvili s Heliosem a jediný způsob, jak to můžu udělat, je vrátit se zpátky k letadlu a doufat, že Farzad získá 
spojení. Za těchto podmínek odsud neodejdu. Myslím, že si můžeme přes ty pitomce vystřílet cestu ven. Ta 
možnost se mi líbí víc. Chlapi, co říkáte? Přepínám.” 



117 
 

“Tady Omar. Souhlasím. Ti chlápci vypadají, že jsou ozbrojeni uboze. Mají obyčejné pistole a kdoví, 
jestli vůbec mají náboje. Jsme ozbrojeni lepšími zbraněmi a výcvikem. Dostaneme je... jsem si jistý, že jim 
nechci dát své peníze. Přepínám.” 

Jeden po druhém muži hlasovali a bylo to jednohlasné. Budou bojovat. 
Nakonec přišel na řadu Frank. “Taky souhlasím, ale co jim řeknu, Carsone? Přepínám.” 
“Řekni jim, že jdeme maximálně na čtyři tisíce. Ani jeden mesghal navíc. Že budeme potřebovat dvacet 

minut, abychom jim dodali pět set a pak že má přijít zpět. To nám poskytne dostatek času. Přepínám.” 
“Co když se bude chtít dál dohadovat? Přepínám.” 
“Běž klidně až na těch 4.500, ale odporuj. Ať to vypadá skutečně... jako by to byly tvé vlastní peníze. 

Přepínám.” 
“Rozumím. A co jeho vyhrožování škole?” 
“Klame tě. Jestli dostaneme Terrana do Heliosu a on je tím, čím si oni myslí, že je, Helios zaplatí cokoliv 

bude chtít, aby dostali ty lumpy a zavedli tady novou policejní sílu, pokud to bude nutné. Irán je součástí 
GN. Neexistuje místo, kde by se mohli schovat, pokud nechtějí viset s Baluchiany v hluboké poušti. My ho 
jenom musíme nechat, aby si myslel, že to s ním hrajeme. Přepínám.” 

Frank šel v mlze zpět kamennou chodbou, která se za posledních dvacet čtyři hodin v mnoha ohledech 
stala jeho novým domovem. Namvar a jeho muži se bavili o počasí, když se k nim přibližoval. 

“Můžu jít na čtyři tisíce,” řekl Frank, když se deset stop od nich zastavil. Svou pistoli měl poprvé namíře-
nou k zemi. 

Namvar se podíval dolů a v obličeji měl vepsané zklamání. “To vám trvalo tak dlouho rozhodnout se pro 
urážku? Jsem zklamán.” Hrozil prstem tam a zpět, když mluvil. “Požaduji po svých mužích, aby riskovali 
životy… nejen dnes, ale zítra, za měsíc, dokonce i za rok. Baluchiané jsou krutí lovci s dlouhými pamětmi. 
Bez naší pomoci velmi pochybuji, že se kdy k tomu letadlu dostanete. Potřebujete nás.” Namvar se odmlčel 
a podíval se na své muže. “Musím zaplatit tyto muže. Mám jich tu patnáct. Je to velmi nebezpečná práce. 
Nevím… možná bych mohl jít nejníže na 4.800…“ 

Tentokrát byla řada na Frankovi, aby zakroutil hlavou a vypadal zklamaně. “To nejde. 4.300 a to je ko-
nečné. Dejte mi dvacet minut a budu mít nachystáno pět set. Zbytek vám dodáme do týdne. Domluveni?” 

“Máte pět set tady?” 
“Přijďte zpátky za dvacet minut a budu je mít připravené.” 
“Chápete důsledky, jestliže nezaplatíte zbytek?” 
Frank přikývl. “Dostanete své peníze.” 
“Mám jednu podmínku,” řekl Namvar. “Jestli přijmu vaši nabídku, budu si potřebovat promluvit s tím 

chlapcem.” 
“Proč?” zeptal se Frank. 
“Je to má podmínka. Chci se setkat s tím chlapcem, který má pro Helios takovou cenu, že posílají leta-

dlo, aby ho vyzvedlo z mé země. Chci být schopen říci mým mužům, že ten chlapec existuje, a že nepašují 
nějaký kontraband.” 

“Ne!” řekl Carson důrazně. “Nedovol mu to!” 
“Ne,” řekl Frank. 
“Pak je vaše nabídka nepřijatelná a já vám budu přát bezpečnou cestu na letiště, ale já vím své.” Nam-

var se otočil čelem ke dveřím, dal si ruce za záda a netrpělivě vzdychal, až budou dveře otevřeny. Jeho 
muži se k němu přidali. 

Frank se podíval na Hamida, který vypadal velice nervózně. Nějakým podivným způsobem byl Frank 
sám.  

Slyšel Carsona, který mu říkal, co má dělat dál, ale vlastně tomu pokřikujícímu hlasu nerozuměl. Někde 
v hlavě slyšel jiný hlas. Frank věřil, že to je jeho vlastní, ale nebyl si jist. Tak vypnul své sluchátko. “Jaké 
jsou vaše podmínky pro setkání s tím chlapcem?” 

Namvar se dál díval na dveře. “Předpokládám, že mluví jenom Baluchiansky.” 
“Ano.” 
“Pak budu potřebovat překladatele a deset minut o samotě s tím chlapcem. Nikdo jiný. Žádné zbraně. 

Jen konverzace. To jsou mé jediné podmínky.” 
“Kdy?” 
“Teď.” 
“Čtyři tisíce tři sta a deset minut konverzace. Domluveno?” zeptal se Frank. 
Jak Frank mluvil, Namvar se k němu pomalu otočil. “A pět set mesghalů teď a tři tisíce osm set do týd-

ne… a jeden detail na závěr, zástavu.” 
“Zástavu?” 
“Potřebuji něco mít, než dostanu zbytek,” řekl Namvar. “Například vaše Humvee.” 
Frank byl rád, že vypnul svojí vysílačku. Snadno si dokázal představit Carsonovu reakci, ale Frank už 

byl příliš daleko, než aby couvnul. Klam už byl naprostý, co způsobí ještě jedna lež? 
“Je docela rozstřílené…“ 
“Víme, že je stále ještě pojízdné. Vezmeme ho.” 
“Dobře,” řekl Frank a natahoval svou paži. Ti dva si plácli. 
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Frank pohlédl kradmo na Hamida, který se podíval zpět na něj, jako by jeho tělo bylo přemoženo šokem 
a on už byl pouze prázdnou skořápkou. 

“Přiveďte Terrana a Sanjura na dvůr.” Frank čekal na nějaké potvrzení od Hamida, ale on jen zíral. “Ha-
mide, rozumíš?” 

“Na dvůr?” Hamid vypadal zmateně. 
“Hodně oken. Budu sledovat jejich konverzaci…“ 
“Říkal jsem jen chlapec, překladatel a já.” 
“Nebudu poslouchat, jen sledovat. Jeho překladatel je starý, vážně zraněný a může sotva chodit. Chci 

vás s tím chlapcem po celou dobu sledovat.” 
“Nadporučíku Wolfe, myslíte si, že tomu chlapci chci ublížit? Nic by nemohlo být vzdálenějšího od prav-

dy…“ 
“Možná. Já jsem tu proto, abych chlapce chránil. Dělám svou práci.” 
Namvar se poškrábal na nose a usmál se. “Dobře… přijímám tuto podmínku.” 
Frank se poprvé za patnáct minut trochu uvolnil, ačkoliv věděl, že by měl zapnout svou taktickou 

náhlavní sadu a vysvětlit, co udělal. To nebyla zrovna konverzace s jeho kapitánem, na kterou by se těšil. 

Kapitola 58 - Černá díra 

Dvorek byl tichý. Byl malý, asi velikosti třídy a používaný převážně učiteli jako venkovní místo na jídlo. 
Samozřejmě na dvorku nebylo žádné soukromí, ale vytvářel atmosféru klidu a intimity až na skutečnost, že 
trochu vzbuzoval pocit bytí rybou v akváriu. Hamid zařídil, aby Sanjura a Terrana dovedli na dvorek, zatím-
co Frank eskortoval Namvara. 

Hned za dvorkem, v učitelské sborovně, poklepal Frank Namvarovi na rameno. “Potřebuji, abyste se 
opřel o ty dveře a roztáhl nohy.” 

“Chystáte se mě šacovat?” zeptal se Namvar rozhořčeně. 
Frankův obličej byl definicí nesmiřitelnosti, a jak zíral do Namvarových očí, Namvar se pomalu otočil v 

rezignaci a dal své paže na hliníkový rám dveří. Skrz skleněné dveře viděl Namvar vysokého, křehce vypa-
dajícího muže, jehož obličej byl zle pohmožděný, a malého kluka, který vypadal tak na devět let. Oba tiše 
seděli na dvorku, jako by čekali na vlak. 

Frank podržel kapesní nůž. “Zadržím to, než budete hotov.” 
Namvar bezmyšlenkovitě přikývl a jeho pozornost už byla upřena na Terrana. On je skutečně Mahdi? 

Tak mladý. Tak malý. 
“Omlouvám se, můžete mi zopakovat vaše příjmení?” Zeptal se Frank, když otvíral dveře na dvorek. 
“Akhtar.” 
“Dobře, představím vás a pak vás nechám mluvit.” 
Frank vzal Namvara ke stolu, kde seděli Sanjur a Terran. “Sanjure, to je pan Akhtar, vedoucí policie v 

Mashhadu. Požádal, zda se může setkat s Terranem, aby si mohl ověřit, že to je ten student, kterého odvá-
žíme k letadlu.  

Požádal o desetiminutovou konverzaci. Nějaké otázky?” 
Sanjur zakroutil hlavou a pokoušel se vypadat klidně, ale bylo zřejmé, že není. Jako kterýkoliv samo-

zvaný vetřelec v post-Sunrotové společnosti, měl i Sanjur hluboký strach z policie, zvláště tehdy, jestliže 
byla na vrcholu potravního řetězce. 

“Já se budu dívat tam odtud.” Frank ukázal na sborovnu. Podíval se na své hodinky a pokýval na Terra-
na, který se posadil na betonovou lavici se zvědavýma očima. Sanjur přeložil, co Frank právě řekl a Terran 
přikývl. 

“Dobře, máte deset minut,” řekl Frank. 
Namvar byl okamžitě chycen v Terranových očích. Slyšel, jak se zavírají dveře, a protože nechtěl ztrácet 

žádný čas, otočil se na Sanjura. “Zeptejte se ho, jestli ví, kdo jsem?” 
Sanjur se omluvně usmál. “Už jsem mu to řekl.” 
“Ne, myslím, zeptejte se ho, jestli ví, kým jsem pod tímto tělem.” 
Sanjur byl zmatený, ale položil tu otázku. Terran při té otázce přikývl a reagoval explozí Baluchianštiny. 

Namvar měl jedno potvrzení: Terran je Baluchian. 
Sanjur si odkašlal. “Říká, že jste sbírkou atomů a prostoru… jako galaxie. Uvnitř této galaxie, v samém 

jejím středu, je černá díra a v této černé díře je skryta vaše duše. Skrývá se, protože jste ji skryl v hanbě.” 
Namvar těžce polkl a měl vodové oči. Toto není chlapec. “Zeptejte se ho, kým jsem byl?” 
Terran přikývl a po Sanjurově překladu se usmál. “Byl jsi Mawlawi - učenec. Byl jsi skvělý učitel, ale ztra-

til jsi svou víru, jako mnozí v těch časech. Učil jsi v náboženské škole [angl. madrassa]. Měl jsi zvláštní 
pochopení Koránu. Byl jsi učitelem duše.” 

Když Sanjur předal Terranova slova, ze všech sil se pokoušel nezírat vyjeveně. Člověk, který před ním 
stál, nemohl být ten samý člověk, kterého popisoval Terran a ten člověk se přitom teď téměř nepostřehnu-
telně začal třást, jako někdo, kdo se snaží zadržet proud emocí. 

Namvar položil Sanjurovi další otázku. Tentokrát se jeho hlas chvěl úzkostí a vypadal ještě mocněji.  
Sanjur se otočil na Terrana. “Chce vědět, proč je tak ztracený.” 
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“Řekni mu, že jeho srdce cítí zanedbání, které cítí jeho duše. Je pokryto hanbou a už ho dál nevede. On 
teď hledá dobývání a kontrolu, a protože již jednou poznal světy duše, cítí se ztracen. Před Sunrotem byl 
tento muž služebníkem všech. Po Sunrotu se stal služebníkem sama sobě. Nevidí žádnou naději a v této 
beznaději se ztratil ve svých vlastních zájmech.” 

Sanjur to přeložil Namvarovi, který se na to posadil a několik sekund zůstal potichu a sbíral své myšlen-
ky. Tíha přes něj plynula jako hluboká řeka. “Zeptej se ho, co si myslí, že bych měl dělat dál.” 

Terran naslouchal Sanjurovu překladu a pak klidně odpověděl. “Řekni mu, že jeho úhel pohledu na svět 
se zúžil pouze na to, čeho se lze dotknout. To, co je uvnitř v něm, znovu vyjde na povrch. Rumi říkal, že lék 
na bolest je v bolesti. Musí vyčistit své srdce. To je vše, co potřebuje dělat.” 

Poté, co to Sanjur přeložil, Namvar se podíval do Terranových očí a vyřkl jediné slovo, “Jak?” 
Terran promluvil svým mladým hlasem, ale jeho slova byla vytažena z jakési hloubky, kterou dokáže na-

lézt jen málokdo. “Srdce je místo, kde mohou být tvé zážitky zduchovněny. Místo, kde může být nahlíženo 
na to, co způsobovalo bolest, jako na výživu vesmíru, který tě připravuje na něco, co teprve přichází.” 

Terran se na chvíli odmlčel a lehce si pětkrát poklepal na svou hruď pravou rukou. “Dívej se tady, dýchej 
tady, prociťuj tady, vezmi svou minulost na toto místo a spal ji. Rozžehni ji na oheň a to osvítí tvou cestu.” 

Jak Sanjur překládal, Namvar naslouchal. Zavřel oči a po obou stranách obličeje mu z očí tekly slzy. “Ty 
mě opravdu vidíš? Jsem tak hnusný. Jsem vrah. Jsem podvodník. Jsem lhář. Jsem sobec. Nemám žádnou 
mapu ani kompas. Nemodlil jsem se deset let. Deset let! Jsem… naprosto bezcenný. Každý den vidím svou 
záhubu. Vidím ji a vím, že si ji naprosto zasluhuji, a kdybych se nebál tolik soudu, který mě čeká, už bych 
sám sebe zabil za uplynulých dvanáct let tisíckrát.” 

Namvar se odmlčel, jak se pokoušel uklidnit. Sanjur překládal. Když skončil, Terran byl potichu a čekal. 
“Ty jsi Mahdi,” pokračoval Namvar. “Ty jsi vyvolený, který sjednotí náš svět. Já… já jsem jako kobylka, 

která požírá náš svět. Prosím, pomoz mi se změnit. Všechny ty hříchy, ty slabosti… to nejsem já. To nej-
sem já. Přísahám ti, na srdce Alláha, to nejsem já!” 

Terran se postavil na nohy a šel k Namvarovi ještě předtím, než Sanjur dokončil svůj překlad. Namvar 
vzhlédl, když slyšel kroky, obávající se moci toho chlapce, který se k němu blížil. Možná mě odsoudí. 

Terran vzal Namvarovu ruku do své. Terranův hlas byl sotva šepotem. “Tvé sebe-odsouzení pochází ze 
slov a myšlenek, které žijí v minulosti, ale čisté srdce není tvořeno těmito věcmi. Je tvořeno láskou. Láska je 
akt vděčnosti, pokory, odpuštění, pochopení, odvahy a soucitu v přítomnosti.” 

Terran se odmlčel, aby to nechal Sanjura přeložit. Když skončil, Terran pokračoval. “Stoupáš a klesáš, 
nadechuješ a vydechuješ, hromadíš a uvolňuješ. Jsi špatný a jsi dobrý. Jsi všemi těmi věcmi, ale také exis-
tuje jistá tvoje část, která zůstává ryzí a věrná tvému stvořiteli a právě tuto svou část jsi opustil.” 

Terran se podíval na Sanjura a signalizoval mu, aby překládal. Když skončil, Terran položil svou pravou 
dlaň na Namvarovo čelo. “Odpusť si to opuštění. Pojď domů. Tvé srdce je na jisté úrovni čisté. Musíš najít 
tuto úroveň. Hledej ji. A když ji najdeš, uvidíš, že nebe je otevřené všude a pro každého. Nemá žádné brány 
ani hranice. Nikdo jej neochraňuje. Jen čeká na tebe, až jej prohlásíš za své vlastní.” 

Namvar zavřel oči, když mu Terran položil ruku na hlavu. Velmi dobře si uvědomoval, že Sanjur a Frank 
ho pozorují. Věděl, že vypadá slabošsky. Ale toto je Mahdi; legendární bytost, která se ho dotýká skrze ruku 
malého chlapce. Neexistoval způsob, jak se vyhnout jeho blízkosti. Nebylo se kam schovat před jeho po-
hledem.  

Cítil, jak se jeho víra vrací. Kdyby tak jen mohl zůstat s tímto chlapcem, všechno by bylo v pořádku. 
Všechno, co kdy udělal zlého, by bylo odpuštěno. 

Někdy v přítomnosti toho, o kom věříme, že je božský, se stáváme božskými, a v tomto božství jsme vy-
léčeni. Život se rozšíří do takových rozměrů, že jsme v jediném okamžiku transformováni. Naše minulost je 
červeně zakroužkována a diagonálně přeškrtnuta. Pak vystoupíme z tohoto kruhu a on prostě zmizí. 
Všechny naše strachy, které nás donutily být poddajní, spadnou do podivuhodné věci: vzpomínky duše. 

Kapitola 59 - Zběhnutí 

Nepřítomný pohled může znamenat různé věci. U některých lidí může znamenat, že jsou pohrouženi do 
sebe, zavrtáni do úzkých vnitřních závitů svého světa. U jiných to může znamenat, že revidují svoji minulost 
v milosti nové paměti. V Namvarově případě to znamenalo, že se rozhoduje o své budoucnosti. Jeho kon-
verzace s Terranem ho změnila. Přihodilo se něco neodvolatelného, ale křižovatky, na kterých stál, byly 
nebezpečné. Musel je vytřídit, než se vrátí ke svým mužům. 

Když Frank po deseti minutách přerušil jejich konverzaci, Namvar požádal ještě o jeden rozhovor - ten-
tokrát s Frankem. Ti čtyři si sedli na dvorku. Franka zajímalo, co se stalo. Viděl Namvara plakat a vypadalo 
to opravdově. Věděl, že se něco změnilo. Co je tou změnou, to pro něj však zůstávalo záhadou. 

“Potřebuji vám něco říct…“ řekl Namvar pomalu. “Než jsem přišel sem, setkal jsem se s Baluchianským 
vůdcem Moshadem. Najal si mě, abych dostal Terrana z této školy a vrátil ho Moshadovi.” 

Při tom doznání Frank trochu silněji stiskl svou pravou rukou pistoli. Ticho na dvorku bylo obrovské. 
Sanjur začal mluvit, ale Namvar zvedl ruku. “Prosím, bez překladu. Nechte mě mluvit, ať to můžu 

všechno ze sebe dostat dřív, než si to rozmyslím.” 
Sanjur zmateně přikývl. 
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“Vím, že tento chlapec vypadá jako chlapec, ale není jím,” začal Namvar. “Je v něm přítomnost, které 
jsem byl svědkem, což potvrzuje jeho postavení jako Mahdi. To mi říkal i Moshad a já teď vím, že je to 
pravda. Mahdi není někdo, jehož úsilí by se mělo mařit. Musí být podporován. Co chce on, chci i já.” 

“Problém je v tom, že já sice chápu, čím on je, ale žádný z mých mužů mi to nebude věřit. A máme tu 
osm Baluchianů, kteří budou bojovat na smrt, aby mu zabránili dostat se do letadla.” 

“Říkáš, že nám chceš pomoct?” zeptal se Frank. 
“Ano, ale já jsem jeden muž. Nemůžu řídit své muže… pokud jim nedám peníze.” 
Sanjur se trochu naklonil kupředu. “Bylo by lepší, kdybys neřekl, že jsi s námi. Až půjdeš zpět ke svým 

mužům a k Moshadovi, nech je věřit, že jsi po setkání s Terranem ještě více přesvědčen, že je potřeba 
vrátit ho k nim. Získej jejich důvěru.” 

Sanjur se otočil k Frankovi. “Máme peníze?” 
Frank přikývl. “Trochu. Dáme ti pět set mesghalů, jak jsme slíbili. Vezmi je s sebou a řekni Moshadovi, 

že jsme si tě najali, abys nás doprovodil k letadlu. Řekni mu, že půjdeme přes západní předzahradu a že 
tvoji muži by tam měli být soustředěni. My půjdeme východní stranou a nikdo nemusí vědět, že jsi nám 
pomáhal.” 

Terran poklepal Sanjurovi na předloktí a Sanjur ho informoval o proběhlé konverzaci. Terran pozorně 
naslouchal a potom řekl, “Poznají, že je oklamal, jestliže odejdeme opačným směrem, než on řekne, že 
půjdeme. Moshad ho zabije.” 

“Seš si jistý?” zeptal se Sanjur. 
Terran přikývl. “Řekni mu, aby promluvil jen se svými vlastními muži - ne s Moshadem.” 
Terran ukázal na Namvara. “Ať dá peníze svým mužům a zůstane s námi. Jeho muži budou ochraňovat 

školu před Moshadem. My odejdeme zadem. Zaplatíme jim za ochranu školy, cokoliv budou požadovat. To 
je vše, co jeho muži potřebují vědět. 

Najdi ty, kteří ti zaručí svou loajalitu a ochranu a s těmi se domluv, že jim zaplatíš. Helios schválí tyto 
podmínky a bude bojovat za nás.” 

Když Sanjur dokončil svůj překlad, nastalo dlouhé ticho. Frank si třel krk. “Já nevím… jestli tvoji muži 
budou chamtiví…“ 

Namvar se poprvé tvářil nadějně. “To můžu s mými muži domluvit. Je to dobrý plán.” 
“Dobře,” řekl Frank. “Nechte mě teď spojit se s mým kapitánem, abych se ujistil, že souhlasí. Dejte mi 

sekundu.” 
Frank vyšel ze dvorku do sborovny, aby si soukromě promluvil s Carsonem. Posunul si svou vysílačku 

před ústa a zrovna se ji chystal zapnout, když se najednou ozvaly dva výstřely rychle po sobě. Bylo to ně-
kde ve škole. Vrhnul se ke dveřím a běžel chodbou. Slyšel muže křičící u předních dveří. Na zemi bylo 
zhroucené tělo. Byl to jeden z Namvarových mužů. Druhý byl shrbený nad jeho tělem a koukal na strážce, 
jejichž pistole na něj mířily. 

“Co se stalo?” křičel Frank v běhu. 
Saeed ukazoval na mrtvého muže svou puškou. “Chvástal se, že když nedostanou zaplaceno… tak na-

še děti… že… že je zabijí, když nezaplatíme. Začali jsme se hádat a pak… pak někdo z nás náhodou stiskl 
spoušť. Byla to nehoda…“ 

“Kdo stiskl spoušť?” 
Než mohl Saeed odpovědět, přerušilo je hlasité bušení na dveře. “Namvare, co se to tam stalo? Je 

všechno v pořádku?” 
Frank si prohrábl rukou vlasy, nejistý, jak má odpovědět. Namvarův druh se podíval na Franka. “Já mu 

to řeknu.” 
Frank přikývl, ale mířil na něj pistolí. 
“Parshane, tady Raji. Měli jsme nehodu… Shamilovu smrt.” Křičel Raji skrz dveře, ale díval se přitom na 

pistole, které na něj mířily. Pomalu se stavěl na nohy. 
“Slyšel jsem dva výstřely,” zakřičel Parshan skrz dveře. “Tak jak to, nehoda?” 
“Jen jsme se hádali… a jeden z jejich strážců náhodou vystřelil z pušky.” 
“Kde je Namvar?” 
Raji se podíval na Franka a natáhl ruce dlaněmi vzhůru. 
Frank zašeptal. “Řekni mu, že Namvar tu bude za chvíli. Že právě mluvil s tím chlapcem.” 
Raji nervózně zakřičel na svého druha na druhé straně tlustých dřevěných dveří. “On se šel bavit s tím 

chlapcem, bude brzy zpátky.” 
Jako na zavolanou, Namvar přicházel rychle chodbou. “Jsem zde, co se stalo?” 
Raji byl hubený muž se šlachovitou postavou běžce na dlouhé tratě. “Shamil se hádal, a...” Raji ukázal 

na jednoho ze strážců. „… a jeho puška vystřelila. Říká, že to byla nehoda. Ale Shamil je mrtvý…“ Raji 
mluvil, jako by byl v šoku a nemohl uvěřit, že se to skutečně stalo. 

“To věci komplikuje.” Řekl Namvar a podíval se Frankovým směrem.  
Znovu se ozvalo bušení na dveře a několik strážců sebou trhlo. “Chci mluvit s Namvarem, hned!” Doža-

doval se Parshan. 
“Jsem tady,” křičel Namvar. “Jsem tady… dej mi sekundu.” Namvar se znovu podíval na Franka, který 

překročil tělo Shamila, aby mohl otevřít dveře. Jakmile se otevřely na štěrbinu, tři muži na ně zatlačili s pis-
tolemi napřaženými ke střelbě. “Skloňte své pistole, nepotřebujeme žádné další nehody.” 
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Muži následovali Namvarovy pokyny. 
Frank se podíval na své vlastní muže a pokývl, jako by instrukce byly platné i pro ně a oni všichni také 

sklonili své pistole. 
“Vezměte ho a odneste ho ven,” řekl Namvar. “Parshane, ty zůstaň se mnou, ať si můžeme promluvit. 

Zbytek ať počká venku.” 
Parshan přikývl, zatímco ostatní zvedli Shamilovo tělo a vynesli ho ze dveří. Frank zavřel dveře a za-

mknul je. 
Namvar se otočil na Franka. 
“Je tu nějaký prostor, kde bychom se mohli posadit a promluvit si?” 
Hamid si odkašlal. “Ano, v mé kanceláři… pojďte za mnou.” 
Frank ukázal na Parshana a zakroutil hlavou. “Žádné pistole. Odlož ji tam. Saeede, prohledej ho.” 
Parshan se podíval na Namvara, který přikývl. 
Když ti čtyři muži přišli do Hamidovy kanceláře, Hamid šel přímo ke své napůl použité cigaretě. 
“Omlouvám se, ale musím si zakouřit… rozdělil bych se, ale bohužel mám velmi omezené zásoby.” 
Namvar zvedl ruku a podíval se dolů. “To je v pořádku.” 
“Prosím, posaďte se,” řekl Hamid, když si zapálil svou cigaretu. 
“Smrt jednoho z mých mužů mění cenu,” řekl Namvar. 
Frank vzdychl. “Byla to nehoda nic víc. Tito muži jsou učitelé a rodiče… neví, jak se střílí z poloautoma-

tů. Nemůžete nás za to činit zodpovědnými.” 
“Nehledě na důvod, já teď musím podpořit Shamilovu rodinu. Nová cena je šest tisíc pět set mesghalů. 

Takže zaplatíte pět set teď a šest tisíc do týdne. Všechny ostatní podmínky platí - včetně zástavy.” 
Frank vzdychl a neochotně přikývl. Chápal, že Namvar to hraje. Parshan byl jeho poslem a on ho vzal s 

sebou, aby řekl jeho mužům, že Namvar vyjednal dokonce ještě lepší kšeft. To dodá jeho důvěryhodnosti. 
“Máte ty peníze?” zeptal se Namvar. 
Hamid položil na chvíli svou cigaretu. “Ano, pět set… to máme. Jen je musím vyzvednout ze sejfu.” 
“Dobře, tak byste to teď mohl udělat, a já bych si mohl v soukromí promluvit s Parshanem.” 
Hamid se podíval na Franka, který přikývl. “Dobře…“ 
Poté co Frank a Hamid odešli, aby sehnali peníze, Namvar si posunul židli čelem k Parshanovi. “Já zů-

stanu zde s tím chlapcem, abych zajistil, že se bezpečně dostane do letadla. Ty vezmi peníze.Chci, abys 
řekl mužům, že naše plány se změnily. Že teď pracujeme pro Helios, ne pro Baluchiany…“ 

“Proč ne pro oba, Namvare? Můžeme vzít oboje peníze… vím, že to můžeme udělat.” 
“Jsem více přesvědčen, že Helios zaplatí zbytek, než že to udělají Baluchiané. S Heliosem máme mno-

hem bezpečnější kšeft a třikrát více peněz. Stejně budu radši ve spojení s nimi.” Odmlčel se a pak ztlumil 
hlas. “Potřebuji, aby ses setkal s Moshadem a řekl mu, že náš kšeft neplatí.” 

“Pokusí se mě zabít.” 
“Vím. Vezmi s sebou své muže. V boji na blízko nic nezmůže, pokud s sebou budeš mít ozbrojené mu-

že.” 
“Ale jakmile odejdeme, začnou na nás střílet.” 
“Pak bojujte. Buďte připraveni.” 
“Bude chtít zpátky své peníze.” 
“Dejte mu je.” 
Parshan přimhouřil oči, jak si mentálně opakoval, co se po něm žádá. “Co z toho budu mít já?” 
“Budeš mít extra podíl.” 
Parshan pomalu přikývl. “Dobře…“ 
“Je ještě jeden problém,” řekl Namvar. “Poslal jsem Kazema a čtyři další muže, aby sabotovali letadlo. 

Potřebuji, aby jsi Rajiho poslal k letadlu. Může použít džíp - to udělej dřív, než půjdeš k Moshadovi. Raji je 
musí zastavit. To je priorita číslo jedna. Rozumíš?” 

“Takže my se skutečně pokoušíme jim pomoct toho chlapce odsud dostat?” zeptal se Parshan. 
“Ano, a jestliže ten plán nesplníme, Helios nebude mít důvod nás zaplatit.” Řekl Namvar důrazně. 
Ozvalo se slabé zaklepání na dveře a vstoupili Hamid s Frankem. Hamid nesl malý plátěný pytlík, který 

vypadal těžce. Podal ho Namvarovi, který ho podal Parshanovi. 
“Pět set,” oznámil Hamid a nasál poslední zbytky ze své ubývající cigarety. 
“Jsou plány jasné?” zeptal se Frank. 
“Moji muži řeknou Moshadovi, že kšeft je zrušen. Musím poslat jednoho z mých mužů k letadlu…“ 
“Proč?” přerušil ho Frank. 
“Dnes brzy ráno jsem poslal malý tým, který se měl pokusit tomu letadlu znemožnit odlet.”  Namvar od-

vrátil pohled od zírajícího Franka. 
“Kdy odjeli tvoji muži k letadlu?” 
“Asi v sedm třicet.” 
“Sakra.” 
“Musíte tam mít nějakou ochranu, ne?” 
“Ano, ale nevím, jestli se tam dostali před tvými muži… dobře, podívej, udělej, co můžeš, abys své muže 

zastavil. Máme vzadu venku náš vlastní tým, který nás dostane k letadlu. Chci, aby tvoji muži zůstali zde a 
chránili školu. To je všechno, co potřebuji, aby dělali. Když to udělají, Helios jim zaplatí.” 
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Parshan vypadal nejistě. “Takže… vy nepotřebujete, abychom vás dovezli k letadlu?” 
“Ne,” řekl Frank. “Potřebuji, abyste ochraňovali školu před Baluchiany. Jakmile se dozví, že jste na naší 

straně, udělají další tah. Takže jakmile opustíte Moshada, přijďte zpátky do školy a chraňte ji.” 
Parshan se podíval na Namvara pro potvrzení. Ten přikývl na souhlas. “Udělej, co říká,” řekl Namvar, “a 

všichni budeme během několika dní bohatí. Teď už pojďme.” 
Ti čtyři muži kráčeli svižně chodbou k předním dveřím. Hamid se vlekl svým tempem, neschopen držet s 

nimi tak rychlý krok. Byl znepokojený obratem událostí. Zdálo se, že ve všech ohledech jsou jeho studenti, 
učitelé a on sám v ohrožení a hrozba Baluchianů se teď jevila ještě reálnější, protože Moshad se brzy dozví 
o zběhnutí Namvara a jeho mužů. 

Kapitola 60 - Útěk 

Frank si sundal svou taktickou náhlavní sadu se záchvěvem frustrace a prohrábl si rukou vlasy. Co by 
jen udělal pro horkou sprchu, svíčkový řízek a studené pivo. Jeho hovor s Carsonem byl bolestný. Carson 
nemohl uvěřit, že platba se vyšplhala na šest tisíc pět set mesghalů a že jeho milované Humvee bylo použi-
to jako zástava. Po úvodní slovní potyčce, která byla časem varu, se Carson, ke své vlastní cti, uvolnil a 
uznal, že plán je “přijatelný.” 

Namvar, Saeed a Hamid stáli v jedné skupině, zatímco Terran, Dorri a Sanjur seděli na zemi poblíž dve-
ří. Parshan odešel před pouhými pěti minutami a teď bylo na Frankovi říct škole sbohem. Kráčel podél 
schodiště a mával některým tvářím, které poznával. Byli to učitelé, strážci, rodiče, kuchaři a pomocníci. 
Jistým způsobem každý z nich podporoval Terranovu cestu až do té míry, že jejich školní peníze teď byly v 
rukách žoldáků, kteří sami sebe nazývali policie. To byli muži, kteří budou strážit školu a její obyvatele poté, 
co Carsonův tým dokončí svou extrakci. 

Frank si potichu přísahal, že se ujistí, aby Helios zaplatil. Tito dobří lidé a studenti si to zaslouží. 
Když se Frank dostal k zadním dveřím, byl plně zaměstnaný a stěží si všiml ostatních, když mluvil do 

své náhlavní sady. “Carsone, tady Frank, slyšíš mě? Přepínám.” 
“Ano - hlasitě a jasně. Jaký je váš stav? Přepínám.” 
“Jsme připraveni otevřít zadní dveře. Přepínám.” 
“Rozumím. My tu z naší strany jsme také připraveni. Omar velí. Je asi třicet metrů přímo přede dveřmi. 

Odstranili jsme všechno, co bylo vzadu a už tam nic není. Přepínám.” 
“Rozumím. Odcházíme asi během dvou minut. Půjdeme všichni společně. Omare, vezmi k sobě dva od-

střelovače a my počkáme, než budete na místě. Přepínám.” 
“Rozumím,” řekl Carson. “Omare, máte dost času se tam dostat, ale jakmile budete komplet, dej nám 

signál a běžte tak rychle, jak se dokáže pohybovat nejpomalejší osoba. Franku, chci, abys chránil Terrana a 
ty Omare, vezmi tu dívku. Přepínám.” 

“Rozumím.” Řekli v souzvuku Frank a Omar. 
“Franku?” 
“Ano?” 
“Poděkuj za mě Hamidovi. Byl v celé té záležitosti velice nápomocný a řekni mu, že se ujistím, aby náš 

kontakt v Heliosu se o tom dozvěděl. Dobře? Přepínám.” 
Frank se usmál. “Rozumím, a naprosto souhlasím. Řeknu mu to. Přepínám.” 
“Džentlmeni, tady Carson. Dvouminutový odpočet zahajuji teď. Mějte oči na stopkách, seďte na zadcích, 

hlavy vzhůru a dostaňte bezpečně odsud  toho chlapce a jeho družinu. Běžte!” 
Frank pokynul Hamidovi, aby otevřel dveře. Jak zápolil s klíčem, Frank se k němu naklonil. “Carson ří-

kal, že se ujistí, aby se náš kontakt dozvěděl, jak moc jsi nám pomohl. Dostaneme tu platbu, kterou jsi dal 
Namvarovým mužům, neměj starost. Dobře?” 

“Při tom všem,” odpověděl Hamid, “jsem stále věřil v jedno, a to sice v toho chlapce.” Hamid se podíval 
Terranovým směrem. Terran zrovna pomáhal Sanjurovi na nohy, ale zachytil Hamidův pohled a usmál se. 
“Dobře se o něj postarejte.” 

Dveře se odemkly, Frank vytáhl závoru a pomalu otevřel. Skřípání dveří bylo hlasitější než očekával. By-
lo zdůrazněno akustikou kamenného vestibulu. Přes dvoranu už bylo vidět Omara. Za ním následovali dva 
muži - odstřelovači. Opatrně se pohybovali dvoranou a zastavovali se za každým kmenem stromu, aby 
prozkoumali a zhodnotili jejich situaci. 

Omar byl blízko, snad pět metrů od zadních dveří a jeho odstřelovači asi dalších pět metrů za ním. 
Omar pokývnul na své odstřelovače a přeběhl tu krátkou vzdálenost k zadním dveřím. Byl to relativně tlustý 
muž v pozdní třicítce, s velmi jasnýma očima a tlustým knírem. Měl na sobě vybledlé šedé tričko a khaki 
kalhoty. Jak vešel dovnitř, rychle objal Franka. “Zatraceně rád vás vidím, chlape.” 

“Já tebe taky,” odpověděl Frank. 
“To je to dítě?” řekl Omar a krátce se podíval na Terrana. 
“Jo.” 
Omar se rozhlédl kolem. “Dobře, takže kdo jde?” 
“Všichni, kromě jeho.” Frank ukázal na Hamida, který uctivě kývl na Omara. 
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Omar se ohlédl na své dva odstřelovače a pokynul jim, aby přišli ke dveřím. Muži couvali ke dveřím a 
hledali jakýkoliv pohyb. Najednou v dálce zazněly výstřely. Výstřely zněly tak, jako by byly dva nebo tři blo-
ky odsud, ale prudkost té přestřelky stačila, aby se všichni okamžitě vyburcovali. 

“No tak, pohyb, rychle, všichni ven!” zakřičel Frank. Běžel k Dorri a zvedl ji. Ona držela proutěný košík s 
Mandanou a Frank ji podal Omarovi. 

“Vezmi ji,” řekl Frank. “Dorri, to je Omar. Chytni se ho za tričko a nepouštěj se.” 
Pak Frank chytil Terrana za ruku a podíval se do očí muže, který je měl vést zadní dvoranou. “Nemáme 

moc času. Slyšíš tu přestřelku. Hádám, že Parshan doručil špatné zprávy a Moshadovi se nelíbí, co slyšel. 
Běžte, jak nejrychleji můžete a následujte mě. Připraveni?” 

Saeed, Sanjur, Namvar přikývli, oči jako fotobuňky. 
“Jdeme!” řekl Frank. Vyběhl první ven s Terranem a za ním Omar s Dorri. Ostatní muži je následovali. 

Sanjur kulhal a opíral se o Saeeda. Namvar byl vzadu a za ním dva odstřelovači, kteří převážně couvali a 
sledovali okolní kmeny stromů, hledajíce jakýkoliv pohyb. 

Hamid je sledoval přes napůl zavřené dveře. Jeho srdce bušilo ve zvuku přestřelky a v náhlém odchodu 
jeho nových přátel. Zavřel těžké dřevěné dveře a zamknul je, na konec spustil závoru jako potvrzení své 
oddělenosti. Chtěl se loučit déle, více v klidu, ale ta přestřelka udusila jeho naději. Šel tak rychle, jak ho 
jeho bolavé nohy nesly vprostřed jeho smuteční nálady. Jeho škola teď byla bez peněz. Baluchianští výtrž-
níci tu zůstali, aby mučili jejich, již tak křehký pocit bezpečí a záblesk nového světla, obsažený v tom mla-
dém chlapci, byl pryč. 

Kapitola 61 - Vyfouknutí 

Ačkoliv bylo sotva 7:30 ráno, bylo už teplo. Slunce zrovna začínalo nakukovat přes vrcholky na východě. 
Peter Lucas se sklouznul po nouzovém skluzu z Boeingu 777 a ocitl se tváří v tvář čtyřem iránským mužům, 
kteří vypadali, že jim je něco přes dvacet. Široce se usmívali, a když k nim přicházel, jejich hlavy se otáčely 
mezi letadlem a Peterem, jehož velikost a přítomnost byly poměrně nezajímavé. Kdyby úcta měla tvář, ti 
čtyři muži by ji určitě nestydatě oděli.  

Za Peterem se objevil Jamere. “Takže ty vůbec nemluvíš persky?” 
“Ne.” 
“Tak teď chápu, proč jsem tady byl přidělen.” 
“Byl to jeden z důvodů.” Zavtipkoval Peter. 
“Salam,” přišlo sborově ze skupiny. 
“Salam,” odpověděli Peter a Jamere s úsměvy. 
Z mladíků náhle explodovala salva otázek. “Kdo jste? Jak jste se sem dostali? Proč jste tady přistáli? 

Odkud jste? Proč jste přiletěli do Mashhadu?” 
Jamere rychle přeložil a pak zvedl své paže, jako by byl dirigent, žádající od strun více pianissima. Bylo 

to univerzální gesto a muži poslechli neviditelnou taktovku. Na vyprahlé rozlehlé poušti se rozhostilo ticho. 
Jamere se dlouze odmlčel a připravoval si svou odpověď. Pak otevřel ústa a doufal, že z nich vyjde sro-

zumitelná perština. “Gentlemani... my jsme z Heliosu. Přiletěli jsme… abychom vyzvedli skupinu… lidí… a 
vzali je zpět do Heliosu. Naše letadlo… řidič… hm… potřebuje použít vaše…“ Jamere ukázal na jejich džíp, 
protože neznal perské slovo pro auto nebo náklaďák, “aby se mohl podívat na cestu. Můžeme to udělat?” 

Co postrádalo eleganci, fungovalo v komunikaci, protože ti čtyři muži ustoupili stranou a nadšeně přiky-
vovali. 

“Chystáte se vzlétnout z této dálnice?” zeptal se jeden z nich. 
Jamere přikývnul a zamžoural do slunce, které se právě vyhouplo nad vrcholky jako pátrací světlo. 
“Umíš řídit s řadicí pákou?” zakřičel Jamere na Martina. 
“Ano.” Přikývnul Martin a sjel dolů po skluzavce jako profesionální akrobat. 
Peter zahlédl něco koutkem oka několik mil na východ.  
Byl to malý oblak kouře, který se vznášel z rychle jedoucího auta. Blížilo se rychle k jejich pozici. 
“Co je to?” 
Všichni muži se otočili ve směru jeho ukazující paže, což bylo další z univerzálních gest. 
“Přijíždí vás zkontrolovat policie.” Muži naskákali zpět do svého džípu. Podívali se toužebně na letadlo. 

“Omlouváme se, nemůžeme tu zůstat. Nemáme s místní policií dobré vztahy. Přejeme vám hodně štěstí. 
Omlouváme se za naši chabou pohostinnost.” 

Potom se džíp se zařazením první rychlosti škubnul a odjížděl tak rychle, jak mohl. “Pojďme zpátky do 
letadla,” řekl Peter a pomalu couval. “Co jsem tak četl v projektové zprávě, tak o policii nehovořila příliš 
přívětivě. V podstatě banda vyděračů.” 

Blížící se policejní auto bylo stále ještě dvě míle daleko, ale rychle se přibližovalo. Pravděpodobně měli 
méně než dvě minuty, aby vyšplhali skluzavkou nahoru a zavřeli dveře. 

Martin byl na skluzavce první. “Dělejte to, co já. Jeden po druhém.” 
“Nemohli by to být naši?” zeptal se Jamere, jak sledoval Martina lézt skluzavkou nahoru. 
“Je to možné. Jen nechci podstupovat žádné riziko. Předpisy.” 
Fritz, druhý pilot, stál ve dveřích s dalekohledem. “Ať je to kdokoliv, mají pušky.” 
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Martin se chytil Fritze za ruku a vyšplhal dovnitř. Pak ukázal dalšímu. “Podívej, ty jsi prve šel první, takže 
teď bych šel já?” řekl Jamere se smíchem. 

“Jen běž,” řekl Peter a vytáhl zpoza zad svou pistoli. “Jen dělej rychle.” 
Jamere vyběhl po skluzavce jako jaguár zrovna ve chvíli, kdy před Peterem začaly lítat kulky a odrážet 

se od povrchu. “Oni na nás střílí?” zakřičel Jamere, když se drápal nahoru. 
Další kulka se odrazila od trupu a Peter se schoval za jednu z 52-palcových pneumatik a čekal na Jame-

ra, až dokončí svůj výstup. 
“Zastavili se,” křičel Martin. Natáhl se dolů a podal svou ruku Jamerovi a pak ho vytáhl nahoru do dveří a 

schoval se dovnitř. 
Náhle se v dálce ozval výstřel a potom zvuk syčícího vzduchu. 
“Ti hajzli trefili skluzavku. Zatraceně!” řekl si Peter pro sebe. 
Skluzavka se vyfukovala. Rychle. 
“Pojď, Petere. Rychle, než se vyfoukne.” Máchal paží Martin. Peter si zastrčil pistoli za záda a začal se 

chytat plastu skluzavky, která začínala nabírat více vertikální úhel vůči dveřím, jak z ní unikal vzduch. Pak 
skluzavka dostala další zásah kulkou a začala se vyfukovat dokonce ještě rychleji. 

“Tak pojď, vyšplhej jen pomocí rukou. Rychle!” 
Peter se snažil ze všech sil, ale skluzavka se rychle stávala lhostejnou hadrovou panenkou. Ruce mu po 

ní klouzaly dolů dříve, než se mohl přitáhnout nahoru. Peter se rozhodl, že to je marné a rozhodl se to vzdát 
a sjet dolů deset stop na zem. “Zůstanu tady dole. Pošli mi sem pušku a náhradní zásobníky.” 

O deset sekund později Martin spustil dolů rozbitou skluzavkou silnou pušku a čtyři extra zásobníky. 
“Vymyslíme jiný způsob, jak tě dostat nahoru, neboj se.” 

“Nebojím se. Dám jim vědět, že máme zbraně a pravděpodobně zatraceně lepší než ty, které používají 
oni. Zkusím je zatlačit zpátky.” 

Kolem Petera zahvízdala další kulka. Bylo to těsné, odrazila se od tlumiče jedné z pneumatik, za kterou 
stál. Peter ustálil svou M4 Carbine a namířil na policejní auto, které uhánělo jejich směrem. Odjistil pušku a 
stiskl spoušť. Vystřelil téměř dvacet dávek, než uvolnil spoušť. Auto se najednou zastavilo a okamžitě zača-
lo couvat. Peter se pomalu postavil a sledoval SUV, jak couvá do bezpečné vzdálenosti. Měl ještě dalších 
deset dávek a tak zacílil na auto a stiskl spoušť. Viděl obláčky kouře po dopadu kulek, které zanechávaly 
svá znamení.  

Jedna z nich vypadala, že trefila to auto. Zaprášené SUV začalo couvat ještě rychleji. 
“Pneumatiky jsou v pořádku?” zakřičel dolů Martin. 
“Myslím, že ano,” řekl Peter. 
“Těžko je můžou prostřelit puškami s malou ráží, ale jestli mají něco takového jako my a dostanou se 

dostatečně blízko, tak by to mohla být jiná věc,” řekl Martin. “Jsi připraven zkusit znovu vyšplhat? Z té vzdá-
lenosti myslím, že nic nezmůžou.” 

“Co je to tam v dálce?” zeptal se Peter. 
Martin si dal k očím dalekohled a zaostřil čočky. “Je to nějaké vojenské vozidlo.” 
“Proč myslíš, že je vojenské?” 
“Má maskování.” 
“Tak to by mohli být naši.” 
“Nebo další od nich,” dodal Jamere. “Možná by ses měl vrátit sem, dokud máš možnost.” 
“Díky, ale radši zůstanu tady dole. Tady dole alespoň můžu střílet jakýmkoliv směrem. S dosahem této 

pušky nebude snadné se k nám přiblížit, aniž bychom je neviděli.” 
“Dva muži vystoupili z toho vozidla. Jdou naším směrem.” 
“Z kterého vozidla?” zeptal se Peter. 
“Z toho prvního... z toho, které na nás před několika minutami střílelo.” 
Martin na chvíli sklopil dalekohled. “Rozdělují se. Každý z nich něco nese, ale nepoznám, co to je.” 
“Co dělá to druhé auto?” zeptal se Peter. 
“Nevím… zastavili. Asi sto metrů za tím SUV.” 
“Co je s těmi dvěma chodci?” 
Martin stočil dalekohled zpět na předchozí místo, ale viděl jen křoví. “Nevím… teď je nevidím… počkej. 

Sakra. Kam šli?” 
“Ztratil jsi je?” zeptal se Peter. 
“Zmizeli.” 
“V jaké vzdálenosti odhaduješ, že byli, když jsi je ztratil?” 
Martin zamžoural směrem k SUV a pomalu zakroutil hlavou. “Možná míli... možná trochu víc.” 
“Ukaž směrem, kde jsi je viděl naposled,” přikázal Peter. 
“Asi tam,” řekl Martin, “ale rozdělili se a předpokládám, že se teď plíží. Kdyby šli, viděl bych je. Dej mi 

sekundu, podívám se na druhou stranu.” 
Martin opustil dveře a ven vystrčil hlavu Jamere. “To druhé auto se zase rozjelo... směrem k té policii.” 
Najednou se rychle za sebou ozvala série výstřelů. SUV se pokoušelo dostat pryč, ale bylo těžce zasa-

ženo střelami a z jeho interiéru začaly šlehat plameny.  
“Hoří… zatraceně,” řekl vzrušeně Jamere. “To musí být náš tým. Nandejte jim to, chlapci!” 
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Jamere se otočil a křičel dolů na Petera. “Martin říká, že tam pořád nevidí žádný pohyb. Říká, že se 
možná stáhli z dohledu, teď když je tady ta kavalérie.” 

Peter se postavil a obhlížel křovinatý terén. Jestli se plíží, bude těžké je vidět, pokud nebudou dostateč-
ně blízko. “Jaký je stav toho druhého vozidla?” 

“Pomalu přijíždí k nám.” 
Peter vyšel směrem k tomu vojenskému vozidlu. Jak přijíždělo blíže, viděl jeho maskovací zbarvení a ši-

roké tělo IVECO M65. “To je italské obrněné vozidlo. To by mohli být naši…“ 
“Jediné, co vím, že nepřítel našeho nepřítele, je náš přítel. Správně?” 
Vozidlo se opatrně přibližovalo a Peter nechal svou M4 sklopenou dolů. Když se vozidlo přiblížilo na sto 

metrů… zpomalilo a zastavilo se. Odklopilo se víko a nějaký muž z něj vystrčil hlavu a mával rukama nad 
hlavou. “Jsme Helios. Já jsem Farzad Ghorbani.” 

V tichu hluboké pouště Peter dobře rozuměl jeho jméno. Do jeho mysli se vrátilo uvolnění. Pokynul jim a 
zakřičel, “Já jsem Peter Lucas. Doufal jsem, že to jste vy.” 

Vozidlo pomalu přijíždělo za letadlo a zaparkovalo téměř přesně pod jeho ocasem. Peter rychle přišel k 
vozidlu, a když otevřelo dveře, vrazil dovnitř. “Zavřete dveře. Zůstaňte uvnitř vozidla.” 

“Proč?” 
“Dva muži z toho policejního SUV se ztratili a předpokládáme, že se pokoušejí dostat k letadlu. Co se 

děje?” Peter se rozhlédl po interiéru vozidla. “Kde je ten chlapec?” 

Kapitola 62 - Návrat 

Někdy žijeme na samém okraji našich životů. Modlíme se, aby zlo usnulo, a doufáme, že odejde do snu 
tak mocného, že když se probudí, nebude si pamatovat svou podstatu. Někdy, když se díváme za naše 
srdce, do toho vyřezaného ne-lidského prostoru, kde duch září jako podivuhodné světlo, pokorné a odpouš-
tějící, cítíme, že náš další krok může přežít naše tělo. Že můžeme vyjít ven jako ozvěna, která vstoupí do 
věci tiše, předá jí signál k vibrování, a když se tak stane, ožijeme také tam. Staneme se nezničitelní, ne 
protože bychom udělali nějakou velkou věc, ale protože jsme udělali další krok, dokonce i tehdy, když jsme 
byli obklopeni vzdálenostmi tak velkými, že další krok se jevil jako bezvýznamný. 

 
*   *  *  * 

 
Terran byl první, kdo vrazil do MRAPu a Parto ho horlivě objala. Pak přišla Dorri a Parto ji pevně objíma-

la, pak se Dorri trochu odtlačila a ukázala ji Mandanu. “Můžeme si ji nechat, že?” 
Parto byla přemožena radostí a mohla stěží mluvit, ale přiměla se přikývnout. Její ruce, jako motýli, hla-

dily Dorri. 
Nouri objal Terrana a potom vtáhl Parto a Dorri hlouběji, aby udělali prostor dalším, kteří se hrnuli dov-

nitř. Sanjur se škrábal do schodů. Bylo zřejmé, že běh byl na jeho tělo hodně. Saeed pomohl Sanjurovi do 
sedadla a potom se k němu připojil, oba muži funěli. Frank a Omar zůstali přede dveřmi s připravenými 
pistolemi. 

Parto se podívala na Sanjura a zašeptala k Nourimu. “Toho muže znám, to byl ten opilec. Pracoval s 
nimi. Proč je...” 

“Je tady, protože Terran ho vybral. Je tím, kdo Terrana zachránil.” 
“A co ti ostatní?” zeptala se Parto. 
“Toho znám,” řekl Nouri a ukazoval na Saeeda. “Je to rodič z naší školy.” Nouri pokýval na Saeeda. 

“Zdravím, Saeede.” 
Saeed pokýval hlavou. “Salam.” 
“Ten druhý, toho neznám,” řekl Nouri. 
Namvar pokýval hlavou. “Já jsem Namvar. Jsem s ním.” Pohlédl na Terrana. 
Dovnitř vstoupili odstřelovači s Carsonem, který se posadil na přední sedadlo a vypadal, že má velké 

bolesti. Pak vstoupil Omar a nakonec Frank, ale ne dříve, než obhlédl ulice a byl uspokojen tím, že svůj 
útěk uskutečnili neviděni.  

“Zavři dveře,” řekl Carson k LB, když Frank vstoupil dovnitř. 
“Dobrá práce, chlapi.” Dva velitelé si vítězně plácli dlaněmi. Frank představil Carsona a potom odložil 

svou pušku a podíval se na Carsona. “Myslím, že jsme připraveni.” 
“Pane?” zeptal se Saeed. 
Frank se otočil. “Co je, Saeede?” 
“Musím jít zpátky. Vím, že jsem slíbil, že budu chránit Terrana, ale on už je zde v bezpečí.” Saeed se 

rozhlížel kolem s pocitem úžasu z vojenské výbavy jejich MRAP. “Mám své vlastní děti. Vím, že tam před 
školou je přestřelka. Musím jít zpátky.” 

“Nevím...” začal říkat LB. 
Carson se podíval na Franka. “Myslíš, že bychom jim měli pomoct?” 
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Frank přikývl. “Můžeme zůstat tady. Jejich odstřelovači nemůžou této bestii nic udělat. Máme dva sys-
témy CROW s puškami kalibru 0.50. Můžeme jet na místo, kde se Moshad ukrývá a rozfoukat ho na kous-
ky. Zabere to jen pár minut. Co myslíš?” 

Carson pomalu začal přikyvovat hlavou. “Dobře, udělejme to, ale jen tak dlouho, než se tvůj přítel vrátí 
zpátky do školy.” 

Frank se otočil. “Saeede, chystáme se odstřelit Moshadův bunkr a až to budeme dělat, utíkej do školy. 
Až začneme střílet, Baluchiané si dřepnou nebo utečou. Dobře?” 

Saeed přikývl s nervózním úsměvem. “Díky.” 
LB nastartoval MRAP a zacouval o jeden blok, otočil se jižně a jel pomalu ulicí.  
“Namvare, ukaž nám budovu, ve které byl Moshad,” řekl Frank. 
MRAP bylo tři bloky východně od školy v boční ulici a čekalo na odbočení doleva. V přestřelce nastala 

pauza. Na každé straně se ozývaly jen příležitostné výstřely. 
Namvar se postavil, aby lépe viděl skrz vysoká okna. “Je to o jeden blok dál, druhá budova vpravo.” 
“Kolik má podlaží?” zeptal se Carson. 
Namvar vypadal zmateně. 
“Pater,” řekl Frank a použil své ruce pro vysvětlení. 
Namvar přikývl. “Dvě patra, ale se suterénem jsou to celkem tři.” 
“Dobře, uděláme toto,” řekl Carson. “Použijeme termály a vypálíme sprchu kulek na Moshadovy muže. 

Pokud uvidíme nějaký odpor přicházející z té budovy nebo z její blízkosti, okamžitě ho zaměříme - použije-
me lasery. Jestli odpor nepřijde, zaměříme se jen na Moshadovu budovu. Jen na ni. Ohromíme je našimi 
CROW. Omare, ty se chop předního systému CROW a pracuj na horním podlaží. Začni s M2 a potom pře-
pni na kalibr 0.50. Charlie, ty si vezmi zadní CROW a pracuj na přízemí. Jestli uvidíš nějaké tepelné otisky 
těl, která jsou v té budově, použij MK-19 a dostaň je. Rozumíš?” 

“Ano, pane,” odpověděli v souzvuku Omar a Charlie. 
Sanjur sledoval, jak se situace odvíjí. Terran ho chytil za rukáv a signalizoval, že chce překlad. Sanjur 

vysvětlil, co právě slyšel a Terran se ztišil a zavřel oči. Sanjur ho chvíli sledoval a uvažoval, co řekl, že ho to 
umlčelo. 

MRAP začalo zatáčet a Terran se postavil na nohy a podíval se na Sanjura svýma pronikavýma modrý-
ma očima. “Řekni jim, aby zastavili!” 

Sanjur se okamžitě posadil zpříma. “Franku, Terran říká, abyste zastavili!” křičel Sanjur. 
Frank zvedl ruku. “LB, počkej sekundu.” Otočil se na Sanjura a Terrana. “Co se děje?” 
Když LB zastavil MRAP, Terran začal mluvit. 
Sanjur naslouchal a potom se podíval Frankovi do očí. “Říká, že v té budově je doktor.” 
“Jaký doktor?” 
Terran znovu promluvil, krátce a k věci. 
“Říká, že musíme zachránit dr. Najafiho.” 
“Sakra!” vykřikl Carson. “Už se to děje zase.” 

Kapitola 63 - Termály 

Terran popsal svůj zážitek poté, co byl podruhé unesen Moshadovými muži. Vysvětlil, že unesli dr. 
Najafiho, aby pečoval o zraněnou Moshadovu nohu. Vzhledem k Moshadovi důležitosti budou držet dr. 
Najafiho blízko, aby se i nadále mohl starat o Moshada a zabránit infekci. Terran řekl, že nejpravděpodob-
něji drží doktora jako vězně v interiéru suterénu. 

Po Sanjurově překladu se Frank předklonil. “Můžete tedy použít kalibr 0.50 na kohokoliv, kdo zaútočí. 
Počkáme, až vystřelí, použijeme lasery, abychom je vysledovali, a pak je sejmeme. To vyjme z rovnice 
civilní oběti.” Řekl Frank. 

Sanjur vložil krátký překlad od Terrana. “Připomíná nám, že to nezachrání dr. Najafiho.” 
Carson dokončil polykání vody a potom si odkašlal. “Předně, my najisto nevíme, že toho doktora oprav-

du vězní…“ 
“Terranova logika dává smysl,” řekl Frank. Pak se naklonil a zašeptal do Carsonova ucha. “Důvěřuj mi… 

on má šestý a sedmý smysl.” 
“Co tedy chce, vyslat do Moshadova bunkru pátrací tým?” zeptal se Carson rétoricky. “Můžeme při tom 

ztratit naše muže. A já jsem příliš potlučený, než abych pomohl. Takže co tedy, ksakru, navrhuje?” 
Sanjur to přeložil a Terran promluvil ke Carsonovi. “Je pravda, že můžete se svou technologií vidět otis-

ky těl?” 
Sanjur přeložil a Frank i Carson přikývli. 
“Necháme tady dva muže,” řekl Terran a gestikuloval rukama, “kteří půjdou zadní uličkou, zatímco my 

budeme monitorovat otisky těl. Budeme sledovat Moshadovy muže a tak budeme vědět, jestli je vidí. Mů-
žeme varovat náš tým, jestliže budou spatřeni. Jakmile bude náš tým na místě, začneme střílet, ale jen 
abychom zaujali jejich pozornost, ne abychom je zabili. Během toho se náš tým vloupe do suterénu, osvo-
bodí doktora a vrátí se sem.” 
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Sanjur se zhluboka nadechl a pak začal s překladem. Carson naslouchal a kroutil se přitom ve své se-
dačce. 

“Podívej, to by mohlo fungovat, ale také by nás to mohlo stát dva muže a spoustu času. Už jsme promr-
hali deset minut. Jestli je ten doktor v suterénu, jak si myslíš, pak bychom neměli střílet nízko. Jen vysoko. 
Ale my potřebujeme odstranit ty hajzly. Nelíbí se mi myšlenka, že nikoho nezabijeme, v tom to celé je.” 

Frank přikývl. “Musím souhlasit s Carsonem. Baluchiané jsou hrozbou pro školu a všechny uvnitř. Budou 
se jim chtít pomstít.  Když tu necháme Baluchiany nedotčené a jen odejdeme, co pak? Nevím, jestli je Na-
mvarovi muži můžou zadržet nebo jestli se tam nebudou dobývat ještě zítra nebo pozítří.” 

Poté co Sanjur dokončil překlad, Terran přikývl. “Až nás odvezete k letadlu, vrátíte se a ochráníte školu. 
Namvarových mužů nebude zapotřebí. A Moshad stejně ztratí zájem, jakmile uslyší, že letadlo odlétá.” 

Carson zakroutil očima při představě, že by se měli vrátit a chránit školu. “Podívej, jsme placení za to, že 
tě máme doručit Heliosu. Jakmile budeš v letadle, naše práce končí. Před několika minutami jsme se chys-
tali vyřídit Baluchiany, aby byla škola ušetřena. Ty to teď komplikuješ. A proč? Kvůli záchraně nějakých 
Baluchianských kriminálníků, kteří vyhrožují dětem?” 

Carson se odmlčel, aby nechal Sanjura přeložit, a když Sanjur skončil, pokračoval. “Neznám toho dokto-
ra a chápu, že ho chceme zachránit, jestli to zvládneme. Nicméně pokud vyřídíme všechny ty kriminálníky, 
můžeme jít do té budovy a osvobodit ho. Proč to není lepší řešení?” 

“Protože to je můj lid,” řekl Terran, “a jeden z nich včera zachránil můj život. Jestli je všechny zabijeme, 
tak se Baluchiané budou chtít pomstít. Když je ušetříme, odejdou. Vzdají se.” 

Když Sanjur doručil překlad, nastalo v MRAP hluboké ticho. Carson se postavil na nohy a opíral se o 
podpůrnou tyč. Podíval se každému do obličeje. “Omare, chci, abyste to ty a Frank udělali, ale jenom jestli 
půjdete dobrovolně. Nechci svými příkazy nikoho nutit k tak riskantním věcem mimo projekt. Co říkáte?” 

“Já jdu,” řekl Frank a otočil se na Omara, který váhal. 
“Já nevím… můžu pracovat s CROW…“ 
Saeed se postavil. “Já jsem důvodem, proč o této věci vůbec diskutujeme. Potřebuji se dostat zpět do 

školy. Nechte mě tedy jít s Frankem. Můžu mu pomoct.” 
Carson zakroutil hlavou. “Ne, potřebuji trénované pracovníky. Toto není…“ 
“Strávil jsem deset let u Národní policie v Teheránu. Jsem trénovaný… a motivovaný. Dr. Najafi zachrá-

nil mnoho životů v naší škole. Bude mi ctí mu pomoci. Prosím, nechte mě jít s Frankem.” 
Carson se podíval na Franka. “Jsi s tím v pohodě?” 
“Pojďme,” řekl Frank a otočil se na Saeeda. 
Ti dva se postavili a zkontrolovali své zbraně. “Dejte jim své zásobníky, chlapi. Možná budou potřebovat 

nějaké navíc. Saeede, vezmi si raději tuto pušku. Viděl jsi někdy takovou?” 
Saeed zakroutil hlavou. “Pojistka je tady. Auto kontrola tady. Nech ji v této pozici pro auto. Má třicet dá-

vek. V batohu jsou další čtyři zásobníky. Nějaké otázky?” 
“Ne.” 
“Dobře,” řekl Frank, “půjdeme zadní uličkou a budeme komunikovat. Dej Saeedovi taky náhlavní sadu.” 
Omar vzal další náhlavní sadu a podal ji Saeedovi, zatímco Frank mluvil. 
“Jakmile budeme na místě, dám vědět. Jen se ujistěte, aby vaše palba šla nahoru. My se pokusíme dr-

žet dole. Vstoupíme a vystoupíme na východní straně. Předpokládám, že pojedete o blok dál a budete s 
námi držet krok. Jakmile budeme mít doktora, sejdeme se zase tady. Může to tak být?” Frank se rozhlédl po 
tvářích kolem a skončil u Carsona. 

“Dobře, jdeme na to, a ať to jde bezpečně,” dodal Carson a tlesknul jednou rukama. 
Namvar zvedl opatrně ruku. “A co moji muži? Mohli by v této… v tomto vozidle vidět hrozbu.” 
“Až uvidí, že naše CROW jsou namířené na Moshada, nebudou,” řekl Frank. 
Carson zamával na dva operátory CROW. “Ujistěte se, že máte namířeno na Moshadovu budovu.” 
Dva operátoři se posadili ke svým pultům, ze zvyku si zapnuli bezpečnostní pásy a upravili svoje 

trackbally tak, aby byl zbraňový systém namířený na Moshadovu budovu.  
“Dobře, jsme v záložním módu, pokud to nezměním. LB?” 
LB přepnul pár tlačítek a světla v interiéru potemněla, jak okna ztmavla. Po kabině se rozprostřelo hma-

tatelné napětí, jak LB na Carsonův příkaz otevřel přední dveře. Frank a Saeed tiše vystoupili a dveře se za 
nimi zavřely. Všichni, kromě operátorů CROW, se rozhlíželi kolem, nejisti, co mají dělat. 

“Za zmínku stojí, že naše MRAP může zachytit cokoliv, co na nás Baluchiané vystřelí. Uslyšíte kulky, ale 
oni touto věcí nemůžou proniknout, a to včetně oken, palivové nádrže, všeho. A co je ještě důležitější, 
jakmile na nás někdo vystřelí, naše zbraně se na něj zaměří a my jim připomeneme naši převahu sprškou 
střelby… nad jejich hlavami.” Carson se otočil k Terranovi, když mluvil. “Takže neočekávám, že bychom 
schytali mnoho kulek.” 

Carson se podíval Omarovi přes rameno. “To jsou oni?” 
Dva termální obrazy se pohybovaly, zřetelně shrbené, udržujíce nízkou pozici. 
“Jo, to jsou oni.” 
“LB, jeď pomalu dopředu dvě míle za hodinu,” přikázal Carson a potom se otočil zpět k Omarovi. “Vidíš 

ještě něco jiného?” 
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“Nevidím žádné další termály. Všechny ty budovy jsou opuštěné… počkej sekundu, možná jsem to řekl 
příliš brzy. Tady je jeden. Myslím, že nás sleduje. Je v horním podlaží této budovy.” Omar ukázal naproti 
přes ulici. 

“Franku, slyšíš mě? Přepínám.” 
“Ano, slyšíme tě hlasitě a jasně. Přepínám.” Zašeptal Frank zpět. 
“V budově, kterou míjíte, je vpředu termál. Sleduje nás, ale nevidíme žádnou známku po pistoli. Může to 

být obyvatel, může to být Baluchian. Jen projděte tiše kolem, dáme vám vědět, kdyby se pohyboval vaším 
směrem. Přepínám.” 

Termální obrazy lidí mají strašidelnou podobu přízraků, podobných těm, které se vykreslují v nočních 
můrách. Pohybují se jako lidé, ale Carsonovi připomínaly duchy. Dokonce i přátelé vypadají méně přátelsky 
než termály. Carsonovi se nelíbily.  

Jeli dál rychlostí pomalé chůze. Kdokoliv je sledoval, jevil se pouze jako zaujatý pozorovatel a nic víc. 
Kdyby to byli Baluchiané, z jejich pistolí by se v poslední přestřelce střílelo a na termálu by bylo viditelné 
teplo. 

“Franku, myslím, že to jsou samí obyvatelé a nic víc. Je tu jedna osoba v horním podlaží, která nás sle-
duje. Pochybuji, že předtím viděli něco podobného jako toto. Přepínám.” 

Carson měl pravdu v jedné věci, dvojité MRAP velikosti malého městského autobusu se dvěma CROW 
a kapacitou pro dvacet čtyři lidí nebylo standardním vozidlem. Bylo vytouženým majetkem Zvláštních Sil a 
bylo jedním z vozidel, které bylo zachováno a udrženo po celou dobu panování Sunrotu. Americká základ-
na v Kandaháru měla několik podzemních bunkrů, ve kterých byly uskladněny některé z nejlépe střežených 
vojenských tajemství taktického válečnictví. 

Carson viděl některé z nejvyspělejších technologií v oblasti plášťů neviditelnosti a zaseknutí biorytmů. 
Všechny byly ztraceny, když udeřil Sunrot. Ne proto, že by ty technologie byly zničeny, ale protože lidé, 
kteří věděli, jak je používat, udržovat a opravovat, zemřeli nebo propadli zoufalství. Někteří to prostě vzdali 
a odešli ze základen v hlubokém šoku, bez cíle nebo jiného záměru než zemřít. Míra apatie byla tím, co 
Carsona v prvních šesti měsících vyděsilo nejvíce. Když lidé věděli, že se nikdy nedostanou domů, že jejich 
domovy jsou pravděpodobně zničeny, že přítomnost smrti je všude, tak to vzdali. Apatie… Bože, jak ji ne-
náviděl. 

Carson dokázal, že je bojovník, ale jemu se to zdálo snadné. Neměl doma žádné závazky, žádnou 
manželku ani děti. Měl jednoho bratra, který byl ochráncem míru, takže si s Carsonem nebyli blízcí. Když 
kolem Carsona umírali všichni jeho přátelé, tak on každou novou smrt použil jako ostruhu, aby žil dál. 

Jeho velící důstojník zemřel pět měsíců po začátku Sunrotu a předal Carsonovi velení základny. Bylo to 
neformální. V té době se nikdo nezajímal o hierarchie ani o systémy velení a řízení. Ale Carson si časem 
tento smysl pro řád obnovil. 

Komunikace se nakonec obnovila, a když se to stalo, Carson byl na vrcholu potravního řetězce. Stal se 
výchozím velitelem základny, ale to, čím byl výjimečný, byl jeho smysl pro akci. Nikdy nechtěl zůstat uvnitř, 
za stolem, čučet do počítače. On byl válečník. Válečníci chtějí ve tváři cítit vítr; na zádech teplo slunce; ve 
vzduchu pach střelného prachu. Mají rádi bolest svalů, která jim připomíná včerejší vítězství. Žijí pro pocit 
triumfu z podmanění toho kousku strachu, který v nich žil. Carson téměř žádný strach neměl, alespoň ne v 
bitvě. Jediný strach měl z ostatních velitelů, kteří s ním sdíleli ten pocit podmanění. A Moshad byl jednou z 
takových osob. 

“Máme přímý výhled na Moshadovu budovu,” oznámil Omar. 
Carson se hluboce sklonil, aby viděl lépe na monitor. “Kolik termálů?”  
“Počítám šest… ne, sedm.” 
“Vypadá to, že všichni mají pistole,” konstatoval Carson. 
“Tady ten musí být Moshad. Sedí na podlaze. V té místnosti jsou tři termály.” 
“Dobře, sleduj tohoto a napoj se na něj,” přikázal Carson a ukazoval na termál, který se díval dalekohle-

dem přímo na ně. “Mám pocit, že on je Moshadovýma očima. Pravděpodobně jeho pravá ruka.” 
“Ano, pane.” Odpověděl Omar, když posunul čtverec s blikajícím kurzorem na ten termál a stiskl řídící 

tlačítko na svém trackballu. 
Kolem toho termálního obrazu se okamžitě objevil oranžový obdélníkový obrys s číslem “1” nad ním. 

Omar potvrdil souřadnice. “Termál Jedna je identifikován laserem ve vzdálenosti osmdesát dva celých šest 
metrů.” 

“Jaká je vzhledem k němu Frankova pozice?” 
Omar stiskl tlačítko a hlásil, “Frank je sedmdesát jedna metrů od termálu jedna.” 
“LB, zvyš rychlost na čtyři míle za hodinu.” 
“Ano, pane,” zanotoval LB. 
“Franku?” 
“Jsem tu. Přepínám.” 
“Vidíme v té budově sedm termálů. Tři v horním podlaží, čtyři v přízemí. Přepínám.” 
“Rozumím. Všichni ozbrojeni, předpokládám?” 
Carson zaklepal Omarovi na rameno. “Všichni ozbrojeni, je to tak?” 
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Omar zvětšil termály do sedmi oddělených oken, která se na sebe automaticky poskládala, a každé mě-
lo v záhlaví své sledovací číslo a bylo ohraničeno obdélníkovým rámcem. “Termál Pět, ten na zemi, nemá. 
Všichni ostatní ano.” 

“To je divné… identifikační čísla zbraní jsou SIG 510.” 
“Pravděpodobně je ukradli,” řekl Carson. 
“Ty mají dobrý dostřel.” 
“Dokážeš říct, jestli mají zaměřovače?” 
“Z toho, co tu vidím, tak žádné zaměřovače nemají, ale zaměřovače nevedou dobře teplo, takže se tu 

nemusí ukazovat.” 
“Franku, používají SIG 510, bez zaměřovačů. Přepínám.” 
“Rozumím. Chystáme se přejít ulici. Pak ještě jedna budova. Vidíš někoho na východní straně budovy? 

Přepínám.” 
“Negativní. Všichni jsou na jižní straně a pozorují nás. Přepínám.” 
“Rozumím… Teď přecházíme. Přepínám.” 
Bylo vidět, jak termály Franka a Saeeda přecházejí ulici a pak se schovávají za nejbližší budovou za uli-

cí. “Přešli jsme. Přepínám,” řekl Frank. 
“Dobře, můžete pokračovat…“ 
Charlie napůl vykřikl vzadu v MRAP. “Vidím aktivitu na prvním podlaží. Vypadá to, že někdo jde ven… 

dozadu.” 
Omar ukázal na svou obrazovku a Carson to také uviděl. “Franku, drž se nízko. Přepínám.” 
“Rozumím. Co se děje?” 
“Jeden z těch mužů jde ven. Podle toho, co víme, se jen jde vyčůrat, ale drž se dole a ujisti se, že tě ne-

vidí. Přepínám.” 
“Rozumím,” zašeptal Frank. “Co teď dělá? Přepínám.” 
“Myslím, že už jsem to pojmenoval. Čůrá. Můžeš se uvolnit. Přepínám.” 
“Jde zpátky dovnitř. Počkej, než ti dám znamení. Přepínám.” 
“Nějaké známky po doktorovi?” zeptal se Frank. 
“Ne. Musí být v suterénu… pokud tam je. Dobrá, vrátil se do své pozice na jižní stěně, východní roh na 

prvním podlaží. Vidíš nějaká okna do suterénu? Přepínám.” 
“Žádná okna nevidím. Myslím, že budeme muset jít zadními dveřmi a pak dolů. Nevidím jinou možnost. 

Přepínám.” 
“Zatraceně!” zamumlal si Carson. “Co třeba dveře do sklepa zezadu? Přepínám.” 
Nastala dlouhá odmlka. “Ne, nic takového tu nevidím, ledaže by byly na západní straně. Přepínám.” 
Carson se zašklebil. “Rozumím. Zůstaň na východní. Podívej, myslím, že přitáhneme jejich palbu, abys-

te mohli běžet zezadu. Dej mi vědět, až budete na místě. Když vypálíme několik dávek, jsem si jist, že se 
na nás soustředí. Franku, dovnitř běž sám, Saeed ať zůstane, kde je. Dobře? Přepínám.” 

“Rozumím.” 
Nastala pauza. “Jsem připraven, až budeš ty. Přepínám,” řekl Frank. 
Carson poklepal na Omara. “Vypal na ně několik dávek z padesátky a uvidíme, co udělají. Miř vysoko. 

Vypal tři dávky, počkej pár sekund a pak další palba. Dělej to tak dlouho, dokud neřeknu stop. Dobře?” 
Omar přikývl. “Ano, pane.” 
“Charlie, ty s tím svým zatím zůstaň v pozadí.” 
“Ano, pane.” 
“Franku, chystáme se krýt tě na pozadí za deset sekund… pět, čtyři, tři, dva, jedna… teď.” 
Frank se postavil a svou pistoli měl připravenou. Výstřely z kalibru 0.50 byly neuvěřitelně hlasité a ozý-

valy se v ulicích. Frank slyšel v budově masakr trhající se omítky a padajících úlomků. Otevřel zadní dveře 
a na chvíli ztuhnul, jak se jeho oči přizpůsobovaly temnému interiéru. Uviděl interiérové dveře a tak je ote-
vřel. Byla to prázdná místnost - pravděpodobně spižírna. Sakra! Po jeho pravici byla kuchyň. Nad hlavou 
mu vybuchla další dávka a on slyšel nějaké muže křičet baluchiansky. 

Podíval se doleva a chytil jediné zbývající dveře. Okamžitě ucítil chladný závan ze suterénu a pohltil ho 
temný interiér. Najednou se do budovy vrátilo ticho a on za sebou se slabým zaskřípěním opatrně zavřel 
dveře. Jediné, co viděl, byla naprostá temnota. Frank se svou levou rukou chytil zábradlí a začal kráčet dolů 
po schodech a modlil se, aby ty schody unesly jeho váhu. 

“Franku... jsi uvnitř? Přepínám,” zeptal se Carson. 
“Ano. Jdu dolů po schodech… v naprosté tmě,” zašeptal. 
“Máš zápalky, rozhlédni se kolem. Přepínám.” 
Nad sebou slyšel zvuk mužů, kteří hovořili a nervózně chodili. Budova byla jako včelí úl, na který se 

bouchalo klackem, a včely, nebo v tomto případě Baluchiané, byli vzteklí a rozhněvaní. 
Zatápal v kapse své košile po zápalkách. Když je našel a pokoušel se jednu zapálit, všiml si, že se mu 

trochu třesou ruce. Na druhý pokus zápalka vzplála. Světlo odhalilo, že stojí v půlce příkrého schodiště, 
jehož následující schod naprosto chybí. První schod u základny schodiště vypadal, jako by ho někdo roz-
mlátil kladivem. Tady se někdo zbláznil. 

Frank překročil chybějící schod a rychle sešel dolů na úroveň podlahy těsně před tím, než ho zápalka 
začala pálit do palce a ukazováčku. Okamžitě zapálil další zápalku. 
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Byl ve velké otevřené místnosti, kde byly o stěny opřené staré zašlé matrace. Byl tu zápach křídy se 
slabým nádechem moči. Po své pravé straně viděl troje dveře. Otevřel první právě v okamžiku, kdy dohoře-
la další zápalka. Zavřel ty dveře a rozsvítil další zápalku. Byla to prázdná místnost, ale měl dojem, že ve 
vzdáleném rohu viděl starý pracovní stůl a několik uskladněných lamp. 

“Franku, ohlas se. Přepínám.” Bylo tam více statiky, než se mu líbilo. Jeho náhlavní sada měla v suteré-
nu jednoznačně problémy. 

“Omlouvám se… já...já zkoumám suterén a pokouším se najít doktora. Zkouším druhé dveře. Počkejte.” 
Frank zapálil další zápalku a otevřel dveře. Vprostřed místnosti byl muž, přivázaný k nosnému trámu, 

spadlý do bezvědomí. Místnost vypadala, že byla kdysi používána jako koupelna, ale všechny instalace 
byly odstraněny. “Našel jsem ho, Carsone, ale nejsem si jist, zda je naživu. Přepínám.” 

Frank přiběhl k němu a nahmatal pulz. “Má pulz.” Frank ho několikrát popleskal po tvářích. “Probuďte 
se! Musíme jít!” 

Muž se zatřepal a pokoušel se otevřít oči, ale byl příliš vyřízený, než aby udržel vědomí. “Carsone, ne-
vím, jak toho chlápka dostanu ven, pokud se neprobere.” 

“Dej… trochu vody,” přikázal Carson. “Udělej všechno… abys… probral.” Každé druhé slovo chybělo, 
ale Frank rozuměl, co má udělat. 

Frank otevřel svou čutoru a dlouze se napil a potom vyprsknul do obličeje toho muže. Znovu se pohnul. 
“Co je?” natáhl před sebe prudce své ruce. Frank odložil vodu, vzal další zápalku a zapálil ji. “Poslouchejte, 
jsem nadporučík Frank Wolfe. Jsem Terranův přítel. Posílá mě, abych vás zachránil. Jste dr. Najafi?” 

“Vodu?” zaskřehotal muž. 
Frank zvedl svou čutoru a nechal ho napít. Většina se rozlila na jeho košili.  
“Zvládnete chůzi?” zeptal se Frank. 
Muž vyplivl vodu a začal kašlat. Ten muž vypadal vznešeně, měl brýle s kovovou obroučkou, ale jeho 

vlasy byly rozcuchané a vousy neupravené. Celá místnost páchla močí. 
“Prosím... vezměte... mě... odsud.” 
“Jste doktor Najafi?” 
“Jsem...” 
Frank vytáhl svůj nůž, aby přeřízl provazy kolem zápěstí a kotníků dr. Najafiho. “Můžete být v klidu?” žá-

dal Frank. 
“To není… něco… co… bych… dokázal… kontrolovat.” 
Frank chytil svou levou rukou zápěstí dr. Najafiho a pravou přeřízl provazy. Jakmile ho osvobodil z pro-

vazů, rozsvítil další zápalku. “Dobře, potřebuji, abyste se postavil. Zvládnete to, když vám pomůžu?” 
“Pokusím se.” 
Ti dva muži se společně postavili. Frank stále držel ve své pravé ruce zápalku. 
“Carsone, postavil se. Zkusím s ním jít. Přepínám.” 
Dr. Najafi se podíval na Franka. “Vy jste… armáda?” 
Frank přikývl. “Ano.” 
Vyšli z místnosti. Frank napůl nesl dr. Najafiho. “Teď přichází schodiště. Je ve špatném stavu. Nejsem si 

jist, jestli můžeme být oba ve stejném čase na stejném schodu. Napravo je zábradlí. Myslíte, že zvládnete 
vystoupat po schodech?” 

“Myslím… že už se cítím… lépe.” 
“Carsone, můžeš mi nahlásit, jaký je stav? Přepínám.” 
“Termály se shlukly na druhém patře ve vnitřní místnosti. Myslíme si, že Termál Pět je Moshad, protože 

je na podlaze. Předpokládáme, že svolal nějakou schůzku. Přepínám.” 
“Vystřelili na vás nějaké výstřely?” zeptal se Frank. 
“Negativní. Přepínám.” 
“Pokusíme se vystoupat nahoru po schodech. Dr. Najafi je ve špatném stavu. Nebudeme schopni běžet 

ani jít rychle. Budu potřebovat Saeeda, aby mi pomohl. Saeede, slyšíš mě?” 
“Pomůžu ti,” odpověděl Saeed. “Jen dej vědět, až mě budeš potřebovat. Přepínám.” 
“Dobře, až se dostanu nahoru po schodech, dám signál Carsonovi, aby začal znovu střílet. Jakmile 

uslyšíš první výstřel, Saeede, běž k zadním dveřím. Přepínám.” 
“Rozumím,” řekl Saeed. 
“Carsone, potřebuji, aby jsi MRAP dostal do boční ulice - té, kterou jsme přecházeli. Setkáme se tam. 

Myslím, že nebudeme schopni vrátit se na místo srazu. Takže až vypálíte své dávky, zacouvejte do po-
stranní ulice a jeďte severně. Přepínám.” 

“Rozumím, Franku. Zůstáváme na příjmu. Přepínám.” 
Frank zapálil další zápalku. “Dobře, doktore, držte se toho zábradlí a opatrně kráčejte. Vezměte si kolik 

času potřebujete, abyste se cítil bezpečně. Budu hned za vámi, a kdybyste měl pocit, že ztrácíte rovnová-
hu, řekněte mi. Dobře?” 

Dr. Najafi překročil úvodní schod “Dobře.” Přitáhl se za zábradlí a postavil se na druhý schod, pak se 
zastavil. 

“Skvělé, jde vám to dobře. Pokračujte… tak dál. Asi v půlce chybí jeden schod. Až se tam dostaneme, 
zapálím další zápalku.” 



131 
 

Dům byl naprosto klidný. Tenký horizontální pruh světla určoval dveře nad nimi a teď, když si Frankovy 
oči přivykly na tmu, dokázal, viděl slabé obrysy schodů a zábradlí i bez zápalek. 

Najednou pravá noha dr. Najafiho prošlápla shnilý schod a Frankem škublo tupé zaskřípání. Oba muži 
se chytili zábradlí a dr. Najafi ztratil rovnováhu a spadl dozadu na Franka, který ho chytil a držel, ale tlak 
dvou mužů na zábradlí byl příliš velký a ono se vytrhlo ze zdi a muži spadli dolů ze schodů. Zábradlí a jeho 
vytržené kovové úchyty spadly hlasitě na podlahu. 

Frank slyšel kroky nad nimi. Také slyšel Carsonův tlumený hlas v náhlavní sadě, která byla někde na 
podlaze. Věděl, že se nachází  v choulostivé situaci, ale jeho první zájem byl dr. Najafi. “Jste v pořádku?” 

“Omlouvám se… noha prošlápla skrz… ztratil jsem rovnováhu… myslíte, že slyšeli?” 
Frank se natáhl ve směru Carsonova hlasu, v divokém natažení ho našel a nasadil si ho. „… přicházejí! 

Franku, slyšíš mě?” 
“Spadli jsme ze schodů…“ 
“Tři termály běží dolů po schodech ke tvé pozici. Musíš se schovat!” 
Frank se natáhl pro svou M4 a snažil se dotáhnout dr. Najafiho za schodiště, pryč z přímého výhledu od 

dveří. “Říkáš tři?” 
“Potvrzuji. Tři.” 
Frank slyšel kroky a věděl, že je v pasti. Žádná okna. Jediný východ. Podíval se za roh, aby viděl nahoru 

na schody. V pruhu světla viděl pohyb na druhé straně dveří. Klika dveří se otočila. Žádné zabíjení… téměř 
slyšel Terranův hlas. Sáhl po své pistoli a zamířil nahoru na dveře. “Carsone, vypálím několik dávek, abych 
jim dal vědět, že jsem ozbrojený.” 

“Rozumím.” 
Když se dveře otevřely na štěrbinu, Frank třikrát vypálil na vršek dveří, které se okamžitě zavřely, a pruh 

světla byl teď doplněn třemi půlkulatými dírami téměř v trojúhelníkovém vzoru. 
Frank si přidřepl a otočil se na dr. Najafiho. Je odsud nějaká další cesta?” 
“Ne… ne taková, o které bych věděl.” 
Frank mu podal svojí čutoru. “Napijte se ještě vody. Možná tu chvíli pobudeme.” 
Frank se postavil. “Carsone, máš nějaký nápad?” 
“Prohledal jsi suterén? Přepínám.” 
“Většinu, ale ne celý.” 
“Vidíme, že termály jsou shluknutí nalevo od dveří do suterénu. Dolů jde další. Saeede, měl by ses vrátit 

do pozice, kde nejsi v přímém výhledu z Moshadovy budovy. Saeede?” 
“Rozumím,” zašeptal Saeed. 
“Franku, kdybych byl jimi, myslel bych si, že nás je kolem víc a poslal bych někoho ven to zkontrolovat. 

Co se týká tebe, tak za předpokladu, že není jiná cesta ven, udělal bych nějakou bariéru, nebo pokud bych 
opravdu chtěl toho doktora, vykouřil bych tě, ale to je nebezpečné. Každopádně bych se ujistil, že mám 
možnost úniku a vsadím se, že to je přesně to, co dělají. Termál Dvě a Čtyři jdou zadními dveřmi ven. Sae-
ede, změnil jsi svou pozici? Přepínám.” 

“Potvrzuji, jsem schovaný za budovou z východní strany. Nemůžou mě vidět. Přepínám.” 
“Rozumím. Teď tam zůstaň. Přepínám.” 
“Carsone, chystám se rychle prohledat suterén. Zatraceně, přál bych si mít svítilnu.” 
Když Frank zapaloval další zápalku, slyšel Carsona, jak se směje. Šel ke třetím dveřím a otevřel je. Vy-

padalo to jako skladiště dalších stolů. Žádná okna. Žádné další dveře. 
Naproti přes chodbu byly další dveře. Zapálil další zápalku a otevřel je. Byla to spižírna na potraviny. 

Všude byly kulaté sklenice, prázdné a zaprášené. Některé byly rozbité na zemi, ale opět nikde žádná okna 
ani dveře. 

“Carsone, nic tu není. Žádný východ. Jsme chyceni. Vsadím se, že oni to ví. Přepínám.” 
“Dej mi trochu času a já se tady se všemi poradím a uvidíme, co nás napadne. Dostaneme tě odtamtud, 

neboj se. Přepínám.” 
“Franku, oni se přesunují. Přepínám.” 
“Co tím myslíš?” 
“Termálu Pět pomáhají dolů ze schodů. To je Moshad. Myslím, že odcházejí. Budova je příliš žhavá. 

Sakra, ty termály vypadají, že něco přetahují dozadu. Nevidím, co to je…“ 
“Slyším, jak je něco taženo po podlaze. Přepínám.” 
“Něco se právě vznítilo, Franku. Myslím, že se tě chystají vykouřit. Zbyla ti nějaká voda?” 
“Sakra. Nevím. Doktor byl dehydrovaný.” 
“Tak to zruš. Máš dole něco, čím bys to mohl přikrýt?” 
Dveře suterénu se najednou otevřely a dolů ze schodů byla rychle hozena láhev s něčím, následovaná 

pochodní z větví stromů. Okamžitě vzplanula v plamenech, které zachvátily i schodiště. Frank běžel k dr. 
Najafimu, vzal čutoru a vytáhl ho na nohy a společně klopýtali dál chodbou. Slyšel, jak se o dveře něco 
opírá, asi těžký stůl. 

“Carsone, suterén je v plamenech. Zablokovali východ. Jsme mrtví, pokud se sem nedostaneš do dvou 
minut. Přepínám.” 

Možná to bylo tím ohněm. Možná nakonec došly baterie v jeho náhlavní sadě, ale ať už byl důvod jaký-
koliv, ztráta Carsonova hlasu zanechala hlubokou díru ve Frankově naději. 
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Znal Carsona jako bratra dlouhých šest let. Byli si tak blízcí, jako “rty a zuby”, což byla fráze, kterou Car-
son kdysi použil, když ho představoval soudruhovi provádějícímu inspekci výzbroje. 

Podle jakýchkoliv standardů byla jejich situace strašná. Šli do třetí místnosti a zavřeli dveře. Frank si 
sundal svoji košili a nacpal ji pod dveře. Pak si sundal svůj nátělník, roztrhl ho na dvě půlky, polil je vodou a 
jednu podal dr. Najafimu. 

“Díky za pokus,” řekl dr. Najafi, když si bral vlhkou tkaninu. 
“Ještě nejsme mrtví,” zavtipkoval Frank. “Znám někoho, kdo udělá cokoliv, co je v jeho silách, aby nás 

zachránil. A jeho síly jsou nemalé.” 
“Doufám, že nemluvíš o Bohu,” řekl dr. Najafi a posadil se na zem. “Protože toho už jsem zkoušel a zdá 

se, že ten na mě nemá čas.” 

Kapitola 64 - Oheň 

Carson byl tak rozrušený, že začal přecházet sem tam, než si vzpomněl na ostrou bolest ve svém kotní-
ku. “Ach! Sakra!” posadil se a nadával na svou nohu. “LB, dostaň nás k východní zdi, hned!” 

“Ano, pane.” LB otočil MRAP doprava a jel přes obrubník, živý plot a pak rozbil plot mezi budovami. 
“Omare, připrav si devatenáctku. Chci do té zdi udělat díru dostatečně velkou na to, aby se jí dalo pro-

lézt. Rozumíš?” 
“Ano, pane.” 
Součástí CROW byl i MK-19 granátomet, který byl v porovnání s ostatními zbraňovými systémy nepřes-

ný, ale Carson neměl čas dělat si starosti s nepřesností. Už viděl kouř, který stoupal z oken prvního podlaží. 
“Odcházejí zadem ven, západním směrem.” Zakřičel Charlie. “Chceš, abych je sejmul?” 
Carson se podíval na Terrana a zakroutil hlavou. “Ne, nech je jít.” 
“Ano, pane.” 
Omare, miř nízko, na samou základnu zdi. Připraven?” 
“Připraven, pane.” 
“Pal.” 
Omar udělal jediný jemný pohyb kliknutím svého pravého ukazováčku a o chvíli později vybuchla explo-

ze dvacet metrů před MRAP, které se kolébalo od tlakových vln. Vzedmul se oblak dýmu. 
“Charlie, stav sedmi termálů?” zakřičel Carson. 
Krátká pauza a potom, “Jsou v sedmdesáti metrech a jdou západně.” 
“Saeede, jsi tam stále? Přepínám.” 
“Ano.” 
“Potřebuji, abys přišel k nám a prozkoumal tu díru, kterou jsme zrovna prorazili na boku budovy.” 
“Už jdu.” 
O několik sekund později přiběhl Saeed k díře, ze které se kouřilo, a pokoušel se dostat tak blízko, aby 

viděl dovnitř, ale kouř byl příliš silný a on nemohl jinak, než ustoupit. 
Terran šel dopředu a postavil se ke dveřím a rukou do nich bušil. “Nechte mě jít.” 
Carson přimhouřil oči a otočil se na Sanjura. 
“Chce jít ven,” řekl Sanjur. 
Terran bušil na dveře a díval se přitom na Carsona. 
Carson pokrčil rameny a pokývnul na LB. “Otevři.” 
Terran běžel k té díře a držel si rukáv přes obličej. Nahlédl do černého prostoru, ze kterého vycházel 

šedý kouř. Sundal si košili a ovázal si ji kolem obličeje. 
“Co se chystá dělat?” zeptal se Sanjur. 
“Nemyslí si snad, že může jít tam dolů. Sakra, zatraceně bych si přál, abychom měli hasicí přístroj.” 
“Na to bychom potřebovali více než jen hasicí přístroj,” řekl Omar. 
Terran znovu přiběhl dovnitř a ihned začal vzrušeně mluvit. Sanjur překládal. “Říká, že máme vrazit s 

MRAP do té zdi a shodit ji po celé její šířce. Říká, že to je jen suchá a křehká zídka - že půjde snadno zbo-
řit. Když rozšíříme tu díru, možná se dostaneme dolů nebo oni nahoru.” 

Carson se odbelhal k LB. “Slyšel jsi. Tak tu zeď zbourej.” 
LB s MRAP zacouval a po sobě následujícími nárazy začal zeď bourat. Začal u té již existující díry a po-

tom rozšiřoval díru po obou stranách. Během dvou minut byla zeď téměř zdemolována a kouř se valil pře-
vážně z její zadní části. Terran šel k přední části stěny poblíž ulice a Namvar ho následoval. “Já půjdu do-
lů,” řekl Namvar a ukazoval při tom na svou hruď a potom dolů. 

Terran přikývl a běžel zpět do MRAP a vstrčil dovnitř hlavu. “Provazy?” 
Sanjur vysvětlil. Omar popadl provaz a běžel s Terranem tam, kde se Namvar plazil dolů po zdi suteré-

nu. Bylo to na těsno, díra měla méně než tři stopy na výšku, s trčícími třískami po dřevěných trámech, hře-
bíky a cihlami z nepálené hlíny. Saeed tam byl také a šel dolů jako další. Oheň byl stále vzadu poblíž scho-
diště. Rozšiřoval se spíš vertikálně, než směrem dopředu do budovy, ale i tak byl velice dusivý. 

“Charlie, potřebuji stav těch sedmi termálů,” křičel Carson. 
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“Stále běží západním směrem. Lasery je identifikují ve vzdálenosti sto sedmdesát metrů… počkej mi-
nutku…“ hlas Charlieho se najednou vzdálil, jak začal klikat svým trackballem. “Je jich jenom šest… jedno-
ho postrádám…“ 

“Co tím myslím, že jednoho postrádáš?” Carson šel k Omarovu stanovišti a podíval se na obrazovku. 
Rychle je spočítal a potvrdil, že ve skupině termálů je jich šest. “Chybí Termál Tři. Najdi ho.” 

“Pracuji na tom… dobře, mám ho. Termál Tři je ve čtyřiceti osmi metrech. Myslím, že je mrtvý nebo umí-
rá. Je na zemi.” 

“Zastřelili svého vlastního. My jsme nikoho netrefili. Potvrď.” 
“Ne, pane, při naší střelbě nebyl žádný zásah.” 
“Seš si jistý, že Termál Tři leží a nehýbe se?” 
“Právě jsem udělal zpětné sledování a nehýbe se už tři minuty a dvacet sekund.” 
“Dobře, sleduj ho. Vím, že se toho děje hodně, ale potřebuji, aby ses soustředil na ty termály.” 
“Ano, pane.” 
Když se Namvar dotkl země, sotva viděl. Ne proto, že by kouř byl tak silný, ale protože ho od kouře ští-

paly oči a on je stěží dokázal udržet otevřené dostatečně dlouho na to, aby viděl na cestu. Viděl několik 
dveří a tak otevřel první, které viděl. Popálil si přitom ruku. Zakřičel, ale nikdo tam nebyl. Saeed se k němu 
přidal a oba šli k dalším dveřím a otevřeli je. Místnost byla docela bez kouře a Frank byl při vědomí, ale 
doktor ne. 

“Franku, můžeš chodit?” zeptal se Namvar. 
“Myslím, že ano,” řekl a nepřetržitě kašlal. 
“Běž přímo ze dveří a potom doprava. Uvidíš provaz. Vylez ven. Saeed a já vyneseme doktora.” 
Frank se postavil a stále kašlaje vyběhl ze dveří.  
“Chytni ho za nohy, Saeede. Pojďme.” 
Ti dva muži vytáhli doktora ven z místnosti, zrovna když velký trám nad schodištěm spadl a z prvního 

patra se zřítila dolů hromada úlomků sutě. Mělo to efekt dočasného oslabení ohně, ale ten se rozšířil více 
horizontálně a zasáhl nějaký Namvarův oděv, který se okamžitě vznítil. Pustil dr. Najafiho a stál v plame-
nech. Saeed se pustil do Namvara, plácal do plamenů na něm a roloval ho po zemi. Pak oheň znovu začal 
zesilovat, tentokrát ještě divočejší. 

“Musíme se odtud okamžitě dostat!” zakřičel Saeed. 
Namvar trpěl bolestí a taková intenzivní bolest je téměř vždy doprovázena šokem. Díval se na Saeeda, 

jako na cizince. 
Saeed věděl, že Namvar mu nebude schopen pomoci. Saeed byl sám. Dotáhl Namvara k provazu. 

Frank zrovna dával nohu přes okraj. Zvládl to. To Saeeda trochu uspokojilo. Popadl doktora a dotáhl ho k 
provazu a potom zakřičel nahoru. “Potřebuji pomoc!” 

Omar sešplhal dolů. Aniž by cokoliv řekl, vzal doktora na záda a lezl nahoru po zdi. Bylo to jako by Omar 
zadržel dech a ponořil se do bazénu. Saeed okamžitě věděl, co potřebuje udělat s Namvarem a následoval 
Omarův příklad, ale byl příliš slabý. Kouř na něj útočil. Měl problém se soustředit. Saeed kolaboval pod 
Namvarovou váhou. Najednou spadla dolů další exploze úlomků suti, které vystřelily horké jiskry do Saee-
dových vlasů a obličeje. Cítil, jak se propalují do hloubky. 

Zavřel oči a odevzdal se. Cítil, jak jeho tělo potemnělo a jistá jeho část se osvobodila od těla a chtěla 
navštívit jeho děti, které byly jen naproti přes ulici. 

Pak na sobě ucítil pár rukou. Mocných rukou, podobných obřím. Zvedly ho, jako by byl hadrová panenka 
a vytáhly ho ven. Kašlal na čerstvém vzduchu, v jasném světle. Je naživu? Je skutečně naživu? 

Kapitola 65 - Dvě slova 

Když ten, který je Mahdi, splyne s chlapcem, bude ten zázračný, po kterém bylo žízněno, nadále cho-
dit  neschován v jeho stínech. Oko Svatého bude nad vším a požadavky na vlastnění oněmí a utichnou. 
Mahdi nežije v těle toho chlapce. Je to chlapec, kdo žije v Mahdi. Když se toto přeuspořádání přihodí, když 
se noc stane dnem, když odpor v chlapci bude překonán, půjde bez svého vlastního postoje. Jeho mapa a 
kompas budou složeny a nevyslovitelné bude konečně vysloveno. Nevykonatelné bude vykonáno. 

 
*   *  *  * 

 
Saeed zakroutil hlavou. Jeho rty se pohnuly. “Jsem naživu? Jsem naživu?” 
Jeho vize byla zamlžená. Plavaly kolem něj objekty. Pevný stav světa objektů vypadal spíše jako kalei-

doskop barev, předurčených ke zmatku a rozptýlení, spíše než k osvětlení normálního. Viděl nad sebou 
masité obličeje, dívající se do jeho očí. Promluvil k těm očím, které se na malý okamžik zdály být očima 
jeho otce. Ale jeho otec zemřel už dávno. Jak je to možné? 

V příštím okamžiku ucítil Saeed bolest po celém těle, jako by ho píchaly jehly. Uvažoval, odkud ta bolest 
pochází. Jeho otec by ho jistě takto nemučil. Pokusil se více otevřít své oči, aby viděl jasněji. Přiměl své oči 
a mysl, aby se dívaly na obličej nad ním. Pomalu se objevil obličej chlapce. “Jsi naživu, Saeede,” řekl usmí-
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vající se obličej. Pak ucítil, jak se ho dotýká ruka tak jemně, že si byl jist, že je to jeho žena. Ale ona byla 
také mrtvá. Mám halucinace nebo jsem mrtvý. Co z toho? 

Bolest, která ho trápila, zmizela. Jeho vize pomalu přešla k jasnější stabilitě a skutečnost tlumených 
vzdechů a zvuků se usadila pod bledě modrou oblohou, s Terranovým obličejem shlížejícím dolů na něj. 
Saeed slyšel jeho hlas, ale nerozuměl slovům. Nicméně cítil tón jeho hlasu a to ho přivedlo k ještě větší 
koncentraci. Posadil se a rozhlédl se kolem. Byl asi třicet stop od přední zdi. Kolem na ulici stálo mnoho 
mužů - Namvarových mužů, pomyslel si. MRAP bylo za nimi. Ze stěny stále unikal kouř a budova mocně 
žhnula. Ale Saeed z nějakého důvodu nebyl znepokojený. 

“Carson říká, abyste všichni šli do MRAP,” řekl Omar. “Tak pojďme.”  
“Jsem naživu?” Opakoval Saeed jako robot, který byl naprogramován, aby říkal jen dvě slova. Chtěl říci i 

něco jiného, ale v mysli nalézal jen tato slova. Někdo mu pomohl na nohy. Viděl doktora, který už šel, ačko-
liv hodně kašlal. Frank mluvil s některými z mužů na ulici. Od pasu nahoru byl nahý a všude na jeho torzu 
byly černé fleky. Terran byl pod jeho pravou paží a pomáhal ho dovést do MRAP. 

Bylo to všechno jako sen. Svítaly v něm jednoduchá slova a myšlenky. Čas byl jiný. Pomalejší. Pak při-
šel nával myšlenek, jako voda spěchající k přehradě a hromadící se v ní. Cítil jejich váhu, ale bylo mu pří-
jemněji ve skutečnosti, že je opravdu naživu. Pak našla k jeho ústům cestu dvě nová slova a tak se otočil 
na Terrana. “Moje děti?” 

Kapitola 66 - Ještě jedno poslední setkání 

Hodiny na panelu MRAP ukazovaly 8:07. Terran si toho povšiml, když šel kolem. Carson seděl v seda-
dle navigátora, otočil se a svým pohledem si našel cestu k Charliemu. 

“Stav termálů, prosím,” řekl Carson. 
“Vypadá to, jako by si našli novou budovu,” oznámil Charlie. “Lasery je identifikují ve více než dvou 

stech metrech… asi pět minut už se nehýbají.” 
“A Termál Tři?” 
“Když nemám laserové ID, nejsem si jist, jestli ho najdu,” odpověděl Charlie. “Nepohnul se. Termál je 

nižší o 18% vůči své původní hodnotě, což znamená, že je sotva naživu nebo je mrtvý a je to jen zbytková 
hodnota. Hádám, že je mrtvý.” 

Terranovo zatahání za rukáv bylo vše, co Sanjur potřeboval. Sanjur vysvětlil poslední informace Terra-
novi, který se pak postavil a šel ke dveřím. 

Sanjur začal překládat a Carson zvedl paži. “Teď nebude MRAP nikdo opouštět. Potřebujeme se sou-
středit na to, abychom odsud odjeli. Frank a Namvar pracují na tom, aby dostali Saeeda zpátky do školy. 
Jenom proto, že se Moshad přemístil o pár set metrů dál ulicí, neznamená, že se tu můžeme volně poflako-
vat po okolí.” 

Carson se dlouze nadechl a pomalu vydechoval. “Co chce?” 
“Chce se jít podívat, jestli Termál Tři potřebuje pomoct?” 
“Vždyť ani neví, kde je.” 
“On to ví.” 
“Jak?” 
Sanjur pokrčil rameny. “Omar může jít s ním. Zabere to jen pár minut.” 
Carson se poškrábal po svém neupraveném vousu. “Omar je vytížený.” 
Nouri si odkašlal. “Vím, že jste si přál, abychom nechtěli ven z vozidla, ale já bych s ním mohl jít.” 
“A co tam budeš dělat?” zeptal se Carson. “Když k tobě přijdou nepřátelé, co budeš dělat?” 
Nouri se ostýchavě podíval kolem sebe. “Myslím, že jsem tady jediný, kdo může říci, že zabil dva Ba-

luchiany.” 
Terran zaklepal na dveře. 
Carson se usmál nad Nouriho komentářem, popadl svou pistoli a podal ji Nourimu. “Pamatuješ si, jak se 

používá?” 
“Ano,” odpověděl Nouri. 
“Dobře, tak si nasaď toto,” řekl Carson a hodil náhlavní sadu Nourimu, “a my ti řekneme, až bude potře-

ba, aby ses vrátil.” 
Nouri si nasadil náhlavní sadu. Carson dvakrát zkontroloval, zda je zapnutá, a potom pohlédl na Sanju-

ra. “Víš jistě, že ví, kam má jít?” 
Sanjur pokrčil rameny a podíval se pryč, ruce složené na hrudníku. 
“LB, otevři,” přikázal Carson. 
“Ano, pane.” 
“Pět minut… takže vám doporučuji, abyste běželi.” Řekl Carson. 
Dveře se posuvem otevřely a ti dva vyběhli ven. 
“Omare, jak se vede doktorovi?” 
Omar byl skloněný nad dr. Najafim a zavazoval mu levou paži gázovým obvazem. 
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“Je stále v bezvědomí. Abych byl upřímný, nevím, co více dělat. Ošetřuji popáleniny… převážně druhé-
ho stupně, takže to není jeho problém. Pravděpodobně je dehydrovaný a v šoku. Plus to vypadá, že je do-
cela starý. Tam dole to bylo tvrdé… jako v pekle.” 

“Saeede, jak ti je?” zeptal se Carson. 
“Jsem vyřízený… několik popálenin, ale vlastně ani nevím, co se stalo,” řekl, když pokládal čutoru s vo-

dou. “Může mi to někdo vysvětlit? Myslím… byl jsem mrtvý. Dostal jsem zásah sprškou uhlíků… myslím… 
cítil jsem, jak mi hoří tělo... a... a když se dívám na své tělo… je to jako by se to nikdy nestalo. Je možné, že 
jsem si to jen představoval?” 

“Nevíme, jak se to stalo. Terran byl jediný, kdo ti tam mohl pomoci, a...” Carson zakroutil pomalu hlavou, 
“nemyslím si to. Možná je inteligentní, ale síla, to není jeho kvalita. Buď rád, že jsi to zvládnul.” 

“Ach, já jsem rád; s tím si nedělejte starosti, já... já jen prostě nevím, komu mám poděkovat.” 
Dorri vzhlédla na Saeeda, Mandanu na svém klíně. “Můj strýc říká, že když nevíš, komu poděkovat, po-

děkuj sobě, protože jsi pravděpodobně udělal něco, čím sis to zasloužil.” 
Saeed s úsměvem přikývl. 
“Mysl může v situacích týkajících se otázky života a smrti šálit,” řekl Carson.  
“Jo, možná máte pravdu,” řekl Saeed. “Můžu už teď jít? Zpátky do školy?” 
“To je právě to, na čem teď Frank a Namvar pracují. Buď trpělivý.” 
“A co doktor Najafi? Co s ním budete dělat?” zeptal se Saeed. 
“Přesně nevím. Zatím ho vezmeme s sebou. Vrátíme se, až vysadíme Terrana u letadla. Doufejme, že 

doktor už se pak bude cítit lépe. Škola je pravděpodobně nejbezpečnější místo.” 
“Zůstanete?” 
“Zůstaneme.” Carson přikývl a potom se podíval na obrazovku. “Omare, můžeš na ně použít laserovou 

identifikaci? Nejsem si jist, jestli si pamatuji jak...” 
Omar se posadil k panelu CROW a hned začal klikat. 
“Vypadá to, že vědí, kde je. Jdou přímo k němu.” 
“Jediné co vím, že to dítě není normální!” vyštěkl Carson. 
Parto a Dorri se na sebe podívali a usmáli se. “Máte nějaké mléko?” zeptala se Dorri a podívala se na 

Carsona. 
“Mléko? Ne, omlouvám se, mléko nemám.” Carson se otočil na Omara. “Jsi na ně napojený?” 
“Ano.” 
“Vzdálenost k cíli?” 
“Jsou od něj deset metrů,” odpověděl Omar. 
Terran viděl tělo ležící v uličce vedle vysokých stromů a jakési garážové stavby, která vypadala zchátra-

lá a téměř spadlá. Přiběhl k němu a klekl si vedle toho těla, které leželo obličejem na zemi. “Pomoz mi ho 
otočit.”  

Nouri si k němu také klekl a společně opatrně tělo obrátili. Z rány nožem poblíž hrudi hojně vytékala 
krev. “To je Shaheen…“ 

“Ještě dýchá,” řekl Nouri s úžasem. 
Terran se ohnul a dal své rty k Shaheenově levému uchu. “Jsem Terran. Přišel jsem ti něco říct. Slyšíš 

mě?” 
Shaheenova ruka se sevřela a jeho oči se pokoušely otevřít, ale vypadalo to, že toho nejsou schopny. 

Trochu pokýval hlavou. 
Terran ho chytil za pravou ruku. “Píchli tě, protože se Moshad dověděl, že jsi mi pomáhal?” 
Shaheen se znovu pokoušel otevřít oči, ale byl schopen jen přikývnout. 
Terran se nahnul ještě blíže k Shaheenově uchu. “Promluvím s Moshadem a přesvědčím ho, aby nepo-

škodil tvou rodinu. Máš mé slovo. Rozumíš mi?” 
Shaheen pokýval a náhle přitom začal plakat. Jeho oči se na okamžik otevřely a on se podíval na Terra-

na, a potom se jeho oči ještě na sekundu podívaly vzhůru do vzduchu a do modré oblohy. Potom uvolnil 
poslední výdech jako příslib konečnosti.  

Nouri se pomalu postavil a sledoval Terrana, jak Shaheenovi upravuje paže tak, aby mu ležely na hrudi. 
“Nouri, ohlas se.” Jak Carson promluvil, Nouriho náhlavní sada ho vytrhla do jiné reality. 
“Shaheen je mrtvý. Půjdeme teď zpátky.” 
“Dobře, běžte tak rychle, jak jen to půjde. Přepínám.” 
Nouri se dál díval, jak Terran šeptá něco do ucha Shaheenovi a potom ho políbil na čelo. Terran měl sl-

zy v očích, když se podíval na Nouriho. “Potřebuji si promluvit s Carsonem.” Otočil se a běžel zpátky k 
MRAP. Nouri ho následoval a snažil se s ním držet krok.” 

Když asi o třicet sekund později dorazili, Terran vběhl dovnitř a podíval se na Sanjura s očima, které za-
ujaly jeho pozornost a tak se okamžitě posadil vzpřímeně. “Co se děje?” 

“Řekni mu, že chci mluvit s Moshadem.” 
Sanjur se otočil na Carsona, několikrát zamrkal očima, odmlčel se a potom zvedl svůj ukazováček do 

vzduchu, jako by něco chtěl zdůraznit. “On chce mluvit s Moshadem.” 
Carson okamžitě začal kroutit hlavou. Vybelhal se ven z MRAP a zamával na Franka. “Potřebuji tady 

tvou pomoc…“ 
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Frank a Namvar mluvili s Parshanem a několika jeho muži, sledovali oheň a plánovali, jak dostat Saee-
da zpátky do školy, protože si nebyli jisti, zda Saeed ujde tu vzdálenost. 

“Co se děje?” zeptal se Frank, když přišel do MRAP. 
“Můžeš tomu dítěti nějak domluvit? Chce se přátelsky pobavit s Moshadem.” 
“Proč, ksakru?” 
Carson si založil paže a shlédl na Sanjura, který krčil rameny. “Nevím.” 
“Zjisti to.” 
Sanjur požádal Terrana, aby vysvětlil svou potřebu setkat se s Moshadem. 
“Potřebuji získat jeho slovo, že nepoškodí a neohrozí Shaheenovu rodinu. Jakmile ho budu mít, může-

me jet.” 
“A co když ti to neslíbí?” zeptal se Sanjur. 
“Slíbí,” řekl Terran tvrdohlavě. 
Sanjur to přeložil a Frank položil svou paži na Terranovo rameno. “Podívej, vím, že tady chceš konat 

dobro a pomoct Shaheenovi a všem, ale Moshad nic nedodrží, i kdyby s tebou souhlasil. Není to v tvých 
silách. Nemůžeme změnit jeho podstatu.” 

Terran poslouchal Sanjurův překlad. “Pojedeme dál k jeho budově. Já zakřičím své přání se s ním se-
tkat. Jestli se bude chtít setkat, taky zakřičí a setkáme se v soukromí… jeho muži opustí budovu. S vaší 
technologií nás nemůžou oklamat. Zabere to jen pár minut. Prosím? Slíbil jsem Shaheenovi, že to udělám. 
Stejně už jsme blízko. Slibuji, že to bude poslední setkání a potom můžeme odjet k letadlu.” 

Sanjur to přeložil a Frank se otočil ke Carsonovi a zašeptal. “Má pravdu, můžeme to udělat. Stejně po-
chybuji, že Moshadovi muži odejdou. Nechme ho to zkusit.” 

Sanjur to začal překládat, ale Frank se otočil a vrhnul na něj pohled, který říkal: “To bylo soukromé,” a 
Sanjur se zastavil vprostřed věty. 

Carson si několik chvil mnul svou zarostlou bradu a potom shlédl dolů, kroutíce hlavou, jak se to dělává 
v úžasu nad sebou samým. “Nevím, proč souhlasím s tím, aby se takové věci dělaly… buď začínám být 
senilní, nebo jsem prostě hloupý, ale dobře, pojedeme tam a on může to své setkání zkusit.” 

Frank se otočil, podíval se na Sanjura a přikývl. 
“LB, zacouvej dál ulicí. Zmizíme o dvě stě metrů dál tam k tomu bloku.” 
“Ano, pane.” 
Carson pohlédl na Franka. “Ať Parshan a jeho muži jdou s námi ke škole. MRAP je ochrání. Cestou vy-

sadíme Saeeda. Dobrý nápad?” 
“Počkej, řeknu jim to. LB, otevři trochu okno.” 
LB stiskl tlačítko na svém panelu a okno se rychle otevřelo. Frank sdělil Parshanovi jejich plán a ti tři 

muži šli podél MRAP, jak se pomalu sunulo svou cestou dál kolem bloku, blíže ke škole a k Moshadovi. 

Kapitola 67 - Domluva 

Když se při probuzení při Jeho příchodu objeví chaos, bude to doba, kdy se lidé vrátí ke zlému chování, 
ve snaze vládnout tomu, co není jejich. Objeví se mocní lidé, kteří budou se svými novými stroji opět chtít 
spoutat přírodu, majíce paměti zkrácené chamtivostí a mocí. Budou to dělat dokonce i s Mahdi. Budou se 
Ho pokoušet spoutat, a když to nepůjde, budou se Ho snažit kopírovat; avšak neuspějí. Neexistuje žádný 
stroj, který by mohl vyrobit Mahdi. 

 
*   *  * * 

 
Když se MRAP úplně zastavilo, Saeed se postavil na nohy. Dobelhal se k Terranovi a podíval se na 

Sanjura. “Můžeš mu vyjádřit mé díky za to, co pro mě udělal?” 
Sanjur přikývl a předal projev citů Terranovi, který se usmál, potom spojil dohromady své ruce a uklonil 

se. 
Saeed vyšel z MRAP, padajíce na svou pravou nohu. Věděl, že mezi ním a Terranem se přihodilo něco, 

o čem nebylo možno se zmínit, ani mluvit. Parshan vedl Saeeda za paži, jak MRAP couvalo ke školním 
dveřím a čtyři muži byli schovaní za tou železnou bestií. Když byli dostatečně daleko, Parshan zaklepal na 
dveře a ty se otevřely, aby mohli vejít dovnitř. 

MRAP potom odjelo a namířilo si to dál ulicí. Asi sedmdesát metrů za školou se pak zastavilo. 
“Stav šesti termálů?” zeptal se Carson Omara, jak přicházel k hlavní palubní desce. 
“Ano, jsou všichni na druhém podlaží. Jeden nás sleduje, ostatní vypadají, že jedí nebo mezi sebou 

mluví.” 
Carson se podíval na Terrana, který seděl se zavřenýma očima. “Terrane?” 
Terran otevřel oči. 
“Řekni mu, že jsme zde a že může říct svoji výzvu Moshadovi do tohoto zařízení.” Carson držel mikrofon 

tlampače. 
Sanjur to vysvětlil, Terran se postavil a vzal mikrofon do ruky.  
“Stiskni to při mluvení tady,” instruoval ho Carson. 
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Terran se zhluboka nadechl a pomalu vydechoval. Pak si dal mikrofon k ústům. “Moshade, tady Terran. 
Mluvím k tobě z toho vozidla na ulici. Můžeme vás vidět, můžeme vás sledovat, můžeme vás zastřelit. Kdy-
bychom vás chtěli zabít, byli byste během několika sekund mrtví. Nevěděl jsem, že takové technologie, jako 
tato, vůbec existují, ale viděl jsem ji na vlastní oči a je fascinující.” 

“Vím, že jsi zabil Shaheena a to je důvod, proč se s tebou chci setkat. Ale to setkání musí být jen mezi 
námi, jen já a ty - a nikdo jiný. Jestliže souhlasíš za těchto podmínek s tím setkáním, pak nech svých pět 
mužů odejít z budovy, ať jdou na zahradu, která je přede dveřmi budovy. Jakmile odejdou, já přijdu před 
budovu a setkám se s tebou. Jestli jsi ochoten to udělat, vaše životy budou ušetřeny. Jestli nejsi ochoten, 
pak nechám velitele tohoto vozidla, aby vás všechny zabil, a vy se setkáte se svým soudem.” 

“Jestliže uvidím tvé muže odcházet, budu vědět, že sis vybral život. Jestli s tebou zůstanou déle než 
jednu minutu poté, co skončím s mluvením, budu vědět, že sis vybral smrt a soud, který tě čeká.” 

Terran pustil tlačítko hovoru a podal mikrofon Carsonovi. 
“Co říkal?” Carson otáčel hlavou mezi Sanjurem a Nourim. 
Sanjur zůstal potichu. Nouri se zavrtěl ve své sedačce. “V podstatě říkal, že mají jednu minutu na to, aby 

všichni kromě Moshada opustili budovu, nebo je všechny zabijeme.” 
Carson, Frank a Omar všichni zírali na Terrana. “Tak to je jeho řeč,” řekl Carson. “Jedna minuta! Slyšel 

jsi ho Omare. Co dělají?” 
“Všichni spolu mluví. Někteří sedí, někteří stojí.” 
Frank a Carson se shlukli za Omarem a nakukovali na monitor. Několik termálů se pohybovalo. Vypada-

lo to, jako by probíhala hádka. Frank ukázal na Termál Jedna. “Je naštvaný.” 
“Je ohromující, kolik informací můžeš dostat z těch přízraků,” zašeptal Carson. 
“Nezapíchnul zrovna svůj nůž do podlahy?” zeptal se Omar a ukazoval na Termál Pět. 
“Nevím, ale vypadá to, že odcházejí,” řekl Frank. “Jdou dolů po schodech... dobře, Termál Pět zůstává 

na prvním poschodí. Zbytek... ano, odcházejí.” 
Frank se otočil na Sanjura. “Řekni mu, že Moshad ho čeká na prvním poschodí. Ostatní odešli a jdou 

dozadu za budovu ze severní strany.” 
Poté, co Sanjur dokončil svůj překlad, Terran se postavil a šel ke dveřím. Frank přišel k němu a podával 

mu pistoli, ale Terran zakroutil hlavou. Frank i Carson věděli, že nemá smysl se s ním hádat a tak Frank 
stáhl svou pistoli zpět. 

LB otevřel dveře a Terran bez jediného slova a pohledu vyšel ven. Jeho pozornost už byla jinde. Budova 
byla asi ve vzdálenosti poloviny fotbalového hřiště a Terran k ní kráčel jako člověk s posláním. Budova, ve 
které Moshad byl, byla dvoupodlažní a zdála se být poďobaná hodnotou staletých písků. Byla to stará bu-
dova z nepálených cihel, s vysokými úzkými okny. Měla malou verandu a přední dveře, které byly napůl 
otevřené a převážně vysazené z pantů. 

Jak Terran přicházel k verandě, zastavil se. “Moshade, slyšíš mě?” 
“Ano, slyším tě.” 
“Půjdu přímo k věci. Zavraždil jsi Shaheena a to byla tvoje chyba.” 
“Jestli to byla moje chyba, tak ty tu nejsi od toho, abys mě poučoval. On ti pomáhal a já jsem se to 

dozvěděl. Nebyla to žádná chyba!” 
“Říkej si tomu, jak chceš, ale byla to tvá chyba, že jsi ho zavraždil a ty se to teď budeš snažit před Pir-

dahem skrýt. Budeš se pokoušet vyhostit Shaheenovu rodinu jako důsledek jeho přečinu, ale ve tvých 
očích to bude jen ospravedlňování té vraždy, protože Shaheena vylíčíš jako zrádce. Shaheen dělal jen to, o 
co jsem ho požádal. Jestli je nějaký zrádce, pak jsem to já.” 

“A co tu chceš - zmást mě?” řekl Moshad. “Říkal jsi, že půjdeš rovnou k věci.” 
Omar ukázal na monitor. “Hýbe se. Termál Jedna se hýbe.” 
“Možná se jde jenom vyčůrat,” nabídl Carson. 
“Pohybuje se blíže… k Terranovi.” 
“Chci zaměřit zbraně na Termál Jedna, hned teď,” řekl Carson. 
Omar kliknul svou myší. “Zbraně zaměřeny.” 
“Nouri, pojď sem,” řekl Carson, vzal mikrofon tlampače a podával ho Nourimu. “Vystřelíme jednu varov-

nou dávku a já chci, abys tomu termálu řekl, že to je jeho poslední varování. Rozumíš?” 
Nouri přikývl. „… Jeho poslední varování.” 
Carson položil ruku na Omarovo rameno. “Co nejblíže k jeho zásahu… aniž bys ho zasáhl. Dobře?” 
Omar nakreslil malý rám na straně budovy asi pět stop před Termálem Jedna, který se pomalu sunul 

dopředu. Potom na ten rám Omar kliknul a on se okamžitě zabarvil do červena. Omar pak počkal, až termál 
bude dvě stopy od toho červeného rámu a kliknul svým kurzorem na slovo “Jedna dávka - manuál.” Oka-
mžitě vyšla jedna střela. A červený rám byl nahrazen termálním otiskem trajektorie kulky kalibru 0.50. 

Carson okamžitě pokynul Nourimu, aby stiskl tlačítko hovoru. “To je tvůj poslední varovný výstřel.” Řekl 
Nouri škrobeným hlasem. 

“Asi se teď počůral,” řekl Carson, když bral mikrofon od Nouriho. 
Frank a Omar se zasmáli a sledovali, jak se Termál Jedna rychle vrací na zahradu, jeho čtyři druzi se 

přikrčili a jejich termály se změnily, díky té hrozbě, která v nich vyvolala napětí. 
“Proč střílíte na mé muže?” zakřičel Moshad. 
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“Tvoji muži byli varováni. Dvakrát,” odpověděl Terran. “Doufejme, že potřetí to nebude zapotřebí.” Ter-
ran se odmlčel. “Co po tobě chci, abys napravil škodu, kterou jsi napáchal zavražděním Shaheena.” 

“A proč bych s tím měl souhlasit?” zeptal se Moshad. 
“Protože pak tě ušetřím.” 
Nastala dlouhá pauza, při které se Moshad dovlekl ke dveřím, aby mohl vidět Terrana, který zůstal stát u 

vstupních schodů. “Ty že mě ušetříš? Kdo si myslíš, že jsi?” 
“Jsem tím, kdo může přikázat tam tomu stroji, aby zničil tebe i tvé muže.” 
Moshad se podíval na MRAP, hrozící svými CROW jeho směrem. “Ty se neodvážíš nás zabít. Jestliže 

jsi Mahdi, nemůžeš zabíjet.” 
“Nebudu to já, kdo zabije. Já budu jen tím, kdo neudělá nic pro to, aby tomu zabránil. To jsou dva odliš-

né skutky.” 
Moshad se opřel o zablokované dveře a nohu si natáhl zpříma. “Ukradl jsi mého doktora...” 
“To nebyl tvůj doktor.” 
Moshad vzdychl. “Řekněme, že odsud odejdeš… dostaneš se do svého nového světa briliantových uči-

telů a technologií, které miluješ tak, že opouštíš svůj vlastní lid. Budeš na druhé straně země. Jak se 
dozvíš, co udělám se Shaheenovou rodinou a co víc, jak bys nás mohl potrestat, dokonce i kdyby ses to 
dozvěděl?” 

“Jak vidíš, není nic, co bys mohl udělat pro prevenci ani pro potrestání činu. Jediná tvoje možnost je zů-
stat. To je jediný způsob, jak je můžeš ochránit.” 

“Tedy ses rozhodl zemřít,” řekl Terran. Otočil se a začal kráčet zpět k MRAP. 
“Počkej! Počkej! Jen jsem teoretizoval,” předstíral Moshad. “Pojď zpátky, možná se domluvíme jinak.” 
Terran se zastavil a vrátil se. Vystoupal pár schodů až do vzdálenosti několika stop od Moshada. Dře-

pnul si a beze strachu zíral do očí Moshada. “Copak nechápeš, jestliže uděláš něco proti Shaheenově rodi-
ně, že se to dozvím? Co udělám s tímto poznáním? Bude to jako kletba, která nad tebou bude viset a ty 
nebudeš znát čas ani místo, kde na tebe dopadne můj hněv. On však jistě dopadne. Jediná možnost, kte-
rou máš, je napravit Shaheenovu vraždu tím, že jeho rodině dáš v našem kmenu dobré postavení. Shahee-
nova smrt je hrdinská smrt. Souhlasíš s tím?” 

Terran cítil, jak skrz něj prochází síla, tak jistě, jako blesk vychází z černočerného mraku. Neznal její 
zdroj, ale věděl, že cestuje skrze něj s prudkostí a mocí, která není jeho. 

Moshad se na okamžik odvrátil. “Mluvíš jako někdo, komu byla dána autorita nad vším, ale přitom jsi 
pouze chlapec...” 

“Jestliže jsem jenom chlapec, proč mě nenecháš tě zastřelit, odstranit tě, vystavit křížové palbě smrtí-
cích kulek? Jestliže jsem pouze chlapec, co jsi potom ty, Moshade? Co jsi ty?” 

Terran se postavil na nohy a podíval se dolů na Moshada svýma pronikavýma očima. “Jediné, co potře-
buji, je slyšet tě říct, že zaručíš Shaheenovi post hrdiny našeho lidu, stejně jako to uděláš s Josidem. Jestli 
to uděláš, odpustím ti ostatní hříchy a nechám tě žít.” 

Terran se podíval zpátky na MRAP a zhluboka se nadechl. Čekal na Moshadovu odpověď, ale on byl 
potichu. “Moshade?” 

“Co?” 
“Tvé rozhodnutí…“ 
Moshad se lehce zasmál. “Nevím, co si o tobě mám myslet. Jistá moje část tě chce uškrtit holýma 

rukama. Jistá moje část tě chce uctívat. Nevím, co mám dělat, kterému hlasu naslouchat. Dokaž mi, že jsi 
Mahdi! Dokaž to a já dodržím tvůj požadavek.” 

Terran sešel dolů ze schodů a otočil se na Moshada. “Pochybování je jízda ve dvou lodích, kde každá 
noha je v jedné z nich. Jestliže se chceš dostat na pobřeží, musíš si vybrat jednu loď… jednu víru. Jaký jiný 
důkaz potřebuješ, Moshade, než skutečnost, ve které se nalézáš právě v tomto okamžiku? Co dalšího ještě 
potřebuješ? Zvuk trumpety ve vzduchu? Světlo, které tě přemůže a oslepí?” 

“Můžeš mě uzdravit?” Bylo to vyřčeno téměř tónem dětského šepotu. 
Terran konečně uviděl prasklinu ve skořápce. Na zlomek sekundy se podíval do Moshada a uviděl v 

něm dítě. A v tom samém okamžiku ucítil bolest, která tvarovala jeho osobnost - která zpečetila jeho osud 
do trestatele lidí. 

Terran cítil, jak se něco vysmeklo z hranic jeho těla a směřovalo k Moshadovi. 
Nebylo nic na jeho straně, co by udělal, kromě toho, že umožnil tuto věc, tuto nekonkrétní lásku, která 

byla připravena léčit každý zlý skutek. Nebylo to žádné vykouzlení tohoto ducha, on se pohnul kupředu ze 
své vlastní vůle a Terran to mohl jen sledovat. 

Moshad se zhluboka nadechl, když to do něj vstoupilo. Jeho ústa zůstala otevřená, jeho oči se okamžitě 
obrátily dovnitř, jak by se ho najednou zmocnilo jakési mocné vábení, a zůstala jen nějaká esence, díky 
které se neviditelné poprvé stalo viditelným. Jeho obličej se uvolnil a on najednou vypadal jako někdo, kdo 
zažívá extázi; takovou, která je vyvolána čistým srdcem. Oči mu kmitaly, a když se otevřely, vypadal zma-
teně. 

Moshad se chytil za nohu a vzdychl bolestí. “Myslel jsem, že jsi mě vyléčil.” 
“Léčení bylo hlubší, důkaz jemnější,” odpověděl Terran. “Nohu je snadné vyléčit. Tvé tělo zná ten způ-

sob, ale to, co v tobě bylo potemnělé, bylo potemnělé čtyřicet let a ty jsi neznal způsob, jak to vyléčit, proto-
že jsi to nikdy nevnímal jako něco, co by bylo potřeba léčit.” 
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“Pak jsi vyléčil špatnou věc…“ řekl Moshad a pomalu kroutil hlavou. “Snad… se ze mě pokoušíš udělat 
ctnostného člověka? To ti tedy přeji hodně štěstí. Jsem všechno, jen ne ctnostný a to mě udrželo při životě 
po celá dlouhá léta. Kdybych nebyl tvrdý a záludný, už bych byl dávno mrtvý. Jestli jsi mi to odebral - vyléčil 
mě, tak jsi mě prakticky zabil. Jak mám teď žít?” 

“Buď svým novým jástvím předtím, než uvěříš, že to znamená tvou smrt. To jediné ti můžu říct. Jsme 
domluveni?” 

Moshad se zhluboka nadechl, chvíli zadržel dech a potom ho uvolnil jako proud vzduchu do ranního ti-
cha. 

Zíral před sebe do pokřivených dveří, které tu visely jako výsměch svému účelu. “Jsme domluveni, ale 
ne kvůli tomu, co jsem cítil před minutou, protože vím, že to vymizí. Udělám to, protože jsi ke mně přišel 
jako člověk a poprosil mě, abych Shaheena udělal hrdinou. Ty, Mahdi, tu stojíš přede mnou a prosíš mě… 
Moshada, prostého člověka…“ Moshad se zasmál pro sebe a potom se rozkašlal. “To je ten důvod…“ otočil 
se, aby se podíval na Terrana, ale Terran už tam nebyl. Šel zpátky k MRAP. 

Ta malá postava, zamotaná do školní uniformy, už se od něj vzdalovala. Byla magnetická. Moshad vě-
děl, že je vším, jen ne studentem. Byl to Mahdi, Starobylá Přítomnost. V té chvíli, kdy ho sledoval odcházet, 
neměl žádné pochybnosti. Pro Moshada to byl okamžik ztvrzení. Bylo to přesně to, co potřeboval, aby byl 
přesvědčen. Někdy to je kumulování a nikoliv událost, a když poslední kousek vstoupí do rámu, obraz je 
celý a neexistuje již žádný prostor ani pro jedinou částici pochyb. 

Kapitola 68 - Pouštní krysy 

Hluboká poušť, která obklopovala Mashhad v Iránu, měla jakousi pradávnou kvalitu, která byla otištěna 
do všech představitelných odstínů hnědé. Dávalo to pocit prostoru a světla. Každému, kdo se na to díval, to 
připomínalo, že svět je velký. Peter si to připomínal uvnitř MRAP, kde byl  spolu s Farzadem a jeho malou 
posádkou. Jejich MRAP bylo standardní verze, mnohem méně dokonalé a asi třetinové velikosti oproti tomu 
MRAP, kterému velel Carson. 

Peter vysvětlil, že dva policisté chybí a že to vypadá, že zmizeli někde v křovinatém terénu a že jejich 
motivy nejsou úplně jasné, ale určitě jsou nepřátelské. 

“Proč by policie střílela na letadlo?” ptal se Farzad. 
“Musím předpokládat, že se nám pokoušejí zabránit v odletu,” řekl Peter. “Musíme je najít dříve, než 

udělají nějakou škodu na letadle.” 
“Grahame, vydáme se na malou průzkumnou a destrukční misi,” řekl Farzad, zaklepal na rameno řidiči a 

pak se otočil zpět na Petera. “Znáš jejich poslední souřadnice?” 
“To SUV, na které jste stříleli… tak z něj vystoupili asi minutu předtím, než jste přijeli. Přijeli z tohoto 

směru - z jihu - a my jsme pak byli vyrušeni a ztratili jsme je. Můžou být téměř kdekoliv.” 
“Byli ozbrojeni?” zeptal se Graham. 
“Nejsem si jist, vypadalo to, že něco nesou, ale nepodařilo se nám to identifikovat. Bylo to příliš daleko.” 
“Máme automatický zbraňový systém,” řekl Farzad, “ale bohužel, termální detekční systém je rozbitý a z 

laserového zaměřování byly vybrakovány součástky, aby bylo zajištěno, že hlavní vozidlo se bude pohybo-
vat dozadu i dopředu.” 

“Takže se musíme spolehnout na naše vlastní oči. Dobrá zpráva je, že puška kalibru 0.50 pracuje kou-
zelně.” 

“Máš náhlavní sady?” zeptal se Peter. 
Farzad přikývl a natáhl se k poličce pod palubní deskou CROW. “Přivezl jsi náhradní baterie?” 
“V letadle je krabice se sto dvaceti osmi kusy,” řekl Peter. 
“Skvělé, tak tady je… je zapnutá a připravená k použití.” 
“Díky. Dej mi ještě jednu. Hodím jednu nahoru pilotovi.” Peter si nasadil náhlavní sadu jediným obratným 

pohybem. “Já budu párem očí pod letadlem. Martin, náš pilot, bude sledovat z letadla. Vy kružte kolem 
letadla ve stále se zvětšující vzdálenosti. Celou dobu budeme v rádio kontaktu - ať nikdo neopouští vozidlo. 
Když uvidíte pohybovat se něco většího než je králík, vystřelte varovný výstřel. Jestli se nevzdají, střílejte 
podle své vůle.” 

“Je to policie, že?” zeptal se Farzad. 
“To nevíme. Viděl jsi, že na tebe otevřeně stříleli. Proč by to policie dělala?” Peter zaklepal na dveře. 

“Otevři.” 
Graham uvolnil zámek dveří a Peter utíkal do své předchozí pozice u zadních pneumatik letadla. Farzad 

se svým týmem zacouval a pak začali kroužit kolem letadla ve spirálové formaci. 
Peter měl dobrý výhled 360 stupňů do okolního prostředí. Zakřičel na Martina. “Vidíš po nich nějaké sto-

py?” 
“Nic. Buď leží na zemi, nebo jsou pryč.” 
“Mám tu náhlavní sadu, kterou se ti chystám hodit. Připrav se ji chytit. Až ji budeš mít, nasaď si ji. Dob-

ře?” 
“Rozumím,” zakřičel Martin dolů. 
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Peter se ještě jednou naposledy rozhlédl kolem a potom běžel pod trup a hodil náhlavní sadu nahoru 
Martinovi. Na první pokus hodil málo, ale druhý se mu podařil. “Dobře, tady Peter, hlásím se. Martine, slyšíš 
mě?” 

“Tady Martin, slyším tě dobře, přepínám,” odpověděl Martin. 
“Farzade, slyšíš nás?” 
“Potvrzuji. Hlasitě a jasně. Přepínám.” 
“Farzade, Martin je náš pilot... Martine, Farzad je náš expert na komunikace. Farzade, rozšiř svůj kruh. 

Třeba dál o sto stop nebo tak nějak. Přepínám.” 
“Rozumím,” řekl Farzad. “Jakmile se sejde z povrchu dálnice, tak je to docela měkký písek. Nebylo by 

těžké se v tom písku zahrabat a schovat. Přepínám.” 
“Rozumím,” řekl Peter. “Martine, pátrej po okolí svým dalekohledem a hlas, jestli uvidíš cokoliv podezře-

lého. Vezmi v potaz, co říkal Farzad. Můžou být napůl pohřbeni v písku. Přepínám.” 
“Rozumím,” odpověděl Martin. “Dám vám vědět, kdybych něco viděl. Přepínám.” 
Peter uviděl kdesi v dálce záblesk kovu. “Martine, můžeš zkontrolovat auto přijíždějící z východu? Oh-

las.” 
“Počkej sekundu… je to náš náklaďák s palivem. Přesně včas.” 
“Úžasné. Nejlepší novinka dnešního dne,” řekl Peter. “Farzade, běž se setkat s tankerem. Chci, abys ho 

doprovodil k nám. Dobře? A své pušky nechte namířené do pouště.” 
“Rozumím, už jedeme.” MRAP si to zamířilo přímo k tankeru, který byl stále ve vzdálenosti několika mil 

na dálnici, ale rychle se blížil. Byl to velký náklaďák s palivem, jehož nádrž byla rezavá, ale zůstal na ní 
dostatek hliníku, který se ve slunci leskl. 

“Petere, tady Martin. Vidím něco, co vypadá, že je oblé, černé a kulaté a zdá se, že se to trochu hýbe… 
ale nedokážu udržet své ruce v klidu natolik, abych si byl jistý, že to nejsem já, kdo se hýbe. Přepínám.” 

“Rozumím,” řekl Peter. “Udej všeobecné souřadnice a vzdálenost? Přepínám.” 
“Určitě se to hýbe… vidím ho. Ano, pohybuje se k nám z jihovýchodu. Velice rychle se plazí…“ 
“Jaká vzdálenost!” přerušil ho Peter. 
“Ach, omlouvám se… asi osmdesát metrů. Přepínám.” 
“Farzade, potřebuji, aby ses vrátil a zaměřil se na tyto souřadnice. Vyřiď toho chlápka. Přepínám.” 
“Rozumím,” řekl Farzad. “Martine, nespusť z toho chlápka oči a směřuj nás na jeho pozici. Přepínám.” 
“Vezměte to jihovýchodním směrem. Až budete ve správné vzdálenosti, nasměruju vás. Přepínám.” 
“Martine, nerozptyluj se.” Instruoval ho Peter. 
“Myslím, že viděl, že se vracíte… zahrabává se. Bude těžké si ho všimnout…“ 
“Martine, nespouštěj z něj oči, i kdyby se stal jen hromadou písku. Přepínám.” 
“Rozumím.” Martinův hlas zněl vzdáleně. 
MRAP zpomalilo, když se dostalo asi do 50 metrů od letadla v jihovýchodní oblasti. “Martine, můžeš nás 

nasměrovat? Přepínám.” 
“Jeďte dál na východ… je asi dvacet metrů od vaší pozice. 
Farzad se díval na svůj monitor a neviděl nic, co by připomínalo lidskou hlavu, ruku nebo jakoukoliv ji-

nou část těla. “Martine, stále ho vidíš? Přepínám.” 
“Nevidím ho, ale sleduji oblast, kde jsem ho naposledy viděl a je doslova deset až dvanáct metrů od vás, 

ve směru hodinové ručičky ukazující na čtyři hodiny. Jste velmi blízko. Přepínám.” 
“Petere, můžeme vypálit pár dávek tam, kde si myslíme, že je a teprve potom klást otázky… nebo mů-

žeme vypálit varovný výstřel. Co upřednostňuješ? Přepínám.” 
“Rozumím. Vypalte několik dávek do písku a uvidíme, co udělá. Martine, ty měj oči na stopkách. Přepí-

nám.” 
O několik sekund později Peter uslyšel tři výstřely ve hřmějící sérii. Z jeho pozice pod trupem ve vzdále-

nosti nějakých osmdesáti metrů byla stále dobře viditelná sprška písku. 
“Něco hází... mohl by to být ruční granát!” zakřičel Martin.  
“Farzade, odjeď!” zakřičel Peter. 
“Hází další… sakra!” 
MRAP najednou vyskočilo do vzduchu a převrátilo se na stranu. Z jeho podvozku se vyvalil dým, ale ne-

bylo vidět žádný oheň. O pár sekund později se ozvala další exploze a potom se po poušti rozlehlo ticho.  
Tanker se úplně zastavil asi půl míle od letadla a tím zdůraznil klid. 
“Farzade, ohlas se!” dožadoval se Peter. 
Ticho. 
“Martine, co vidíš?” 
“Muž, který házel granát, míří pistolí na Farzadovo vozidlo a opatrně kolem něj krouží.” Ozval se výstřel. 

“Právě na něj vystřelil… myslím, že se pokusil rozbít okno.” 
Peter běžel plnou rychlostí k té scéně. Vyšplhal na malý písečný val a mrsknul svým tělem do palebné 

pozice. Jeho M4 byla vybavená zaměřovačem a tak se skrz něj podíval jen s malým zvětšením, aby lokali-
zoval policistu na vzdálené straně MRAP. Peter neměl dobrou možnost střelby. 

V poušti se ozval další výstřel následovaný ozvěnami jako vlnkami hrůzy. Peter byl trénovaný ve všech 
bojových situacích, ale přesná střelba nebyla jeho nejlepší dovedností a M4 nebyla nejlepší zbraní na střel-
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bu na dálku. Kalibroval svůj zaměřovač, provedl zvětšení cíle a umístil toho muže do středu svého zaměřo-
vacího kříže. 

“Pokouší se rozbít sklo,” opakoval Martin. “Můžeš střílet?” 
Najednou tanker zatroubil na klakson a Peter se instinktivně podíval. Po poušti běžel rychlým sprintem 

druhý muž. Běžel přímo k tankeru a nesl cosi, o čem Peter mohl jen předpokládat, že je batoh plný ručních 
granátů. Peterovi už se trochu třásla ruka, ale teď mu ještě začalo šíleně bušit srdce, protože věděl, že jestli 
tanker vybuchne, jejich mise bude prakticky skončena. 

Opřel si pušku o svou hruď. Sprintér byl dobrých sto padesát metrů daleko, dobře v dosahu jeho M4, ale 
jestli ho bude schopen zastavit, to bude záležet na štěstí. Stiskl jednou spoušť. Byl to cvičný výstřel. Minul 
ho o deset stop. Upravil pušku a znovu vystřelil, trochu výše. Bylo to blíže, ale stále vedle. Běžec se dostá-
val blíže k tankeru. Jestli má silnou paži, tak je pouhých pět sekund od hodu granátem a vymazání jejich 
mise. 

Peter stiskl spoušť a držel ji dole, zatímco z hlavně pušky vystřelilo dvacet dva ran. Muž spadl v drama-
tickém rolování. Jedna z Peterových kulek ho musela trefit. O milisekundu později, asi tři stopy napravo od 
Petera, explodovala sprška písku. Byl teď pod palbou prvního policisty, který se ironicky schovával za 
MRAP. 

Peter objal zemi a sesunul se z malého valu, na kterém byl. 
“Martine, podej zprávu!” 
“Je za vozidlem. Nevidím ho. Přepínám.” 
“Vidíš nějaký pohyb uvnitř MRAP?” 
“Toho náklaďáku?” 
“Ano, toho náklaďáku… nazývá se MRAP… nějaký pohyb?” 
Nastala pauza. Peter se díval skrz svůj zaměřovač, aby zkontroloval toho běžce, kterého zrovna trefil, 

ale nemohl ho najít. Sakra! 
“Petere, má nějakou tašku. Myslím, že má další ruční granáty. Odchází od MRAP.” 
Peter se naklonil na písečný val, ustálil svou pušku a koncentroval se vší svou silou na obraz v zaměřo-

vači. 
Vydechl a nechal na sebe sestoupit všechen svůj trénink. Věděl, že mu zbyly pouze tři dávky a že další 

zásobníky jsou vzadu u pneumatik. Peter sledoval, jak ten muž opatrně ustupuje a trochu se boří do měk-
kého písku. Potřeboval, aby šel dostatečně daleko na to, aby ho mohl trefit do hlavy, což z té vzdálenosti 
nebyl snadný úkol, zvláště pro Petera. 

“Vidím pohyb uvnitř MRAP,” řekl Martin. 
“Farzade, slyšíš mě?” zeptal se Peter. 
“Jsem... v pořádku. Co se stalo?” 
“Máte nepřítele hned vedle vašeho MRAP. Má tašku s ručními granáty a pistoli. Buďte v klidu… chystám 

se ho… zastřelit… ještě kousek…“ 
Peter jednou stiskl spoušť. Kulka ho zasáhla a on spadl. Skrz zaměřovač to vypadalo, že ho trefil do le-

vého ramene, ale od M4 to nebude zneschopňující zranění. “Farzade, můžete se dostat ven?” 
“Myslím, že ano… Grahame, jsi v pořádku? Graham je stále v bezvědomí. Musím otevřít dveře sám. 

Počkej…“ 
“Farzade, vidíš toho nepřítele?” 
“Ne.” 
“Jdu tam,” řekl Peter s novou naléhavostí. Postavil se na nohy a zíral na místo, kde sestřelil toho druhé-

ho běžce. Nic neviděl. Náklaďák nastartoval a pomalu začal couvat, pravděpodobně z obezřetnosti, před-
pokládal Peter. 

Peter držel svou pušku v bojové pozici a běžel k MRAP tak rychle, jak mu to písek a  jeho nohy dovolo-
valy. 

Byl to těžký běh, ale dokázal se udržet na nohách a zmenšovat vzdálenost. Nebyl dobrý atlet. Termín 
dostačující ho dobře popisoval, přinejmenším v porovnání s jeho spolu důstojníky při trénincích v Námořní 
Akademii. 

Když přiběhl na deset metrů od MRAP, zastavil se. Policista ležel na zádech a krvácel z levého ramene 
přímo pod lopatkou. Ve své pravé ruce držel ruční granát ve výhružné pozici. Peter viděl, že je v něm stále 
pojistka.  

“Odlož ho!” zakřičel Peter a ukazoval svojí puškou na zem. Neuměl persky nic, kromě pár zdvořilostí. 
Policista byl očividně v bolestech a podobně jako kterékoliv zraněné zvíře, i lidé můžou být nepředpově-

ditelní, když trpí těžkou bolestí a nalézají se před hlavní pušky. Dal si granát k ústům a vytáhl pojistku. 
“Přestaň!” zakřičel z plných plic Peter. Policista se na okamžik zastavil, ale v jeho očích bylo něco, co 

vypadalo beznadějně. Byl jako někdo, kdo již prošel hrůzou a teď už jen touží dál stoupat do svého vlastní-
ho potemnělého světa. 

Peter ve zpomaleném pohybu sledoval, jak policista vytahuje pojistku granátu a hází ho do batohu. Ce-
lou tu dobu oči policisty sledovaly Petera. Peter odpočítával deset sekund pro granát a ustupoval dozadu. 
Po své levé straně slyšel Farzada, který bušil na skleněné dveře, ale všechno se vzdálilo v čase. 
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Policista chytil tašku a začal ji házet přes hlavu. Peterův prst sebou podvědomě škubnul. První rána mi-
nula, ale druhá našla svůj cíl a taška spadla dolů. Peter skočil tak daleko, jak dokázal a potom se ozvala 
exploze tak hlasitá, že jeho první myšlenka byla, že mu explodovaly uši. 

Kapitola 69 - Slib 

Moshad sledoval MRAP jedoucí dál ulicí kolem jeho budovy. Jeho zbraně byly hrozivě zaměřeny na je-
ho pozici. Zůstal sedět na prahu předních dveří a pokýval na MRAP, když projíždělo kolem. Moshad si po-
myslel, že je matně podobné mechanickému draku a on se cítil jako rytíř, který má jen holé ruce k tomu, 
aby jej zabil. 

V okamžiku, kdy odjelo, zakřičel na své muže. “Pojďte zpátky.” 
Během několika sekund se ozvaly kroky, které procházely zadními dveřmi a ozývaly se v prázdné míst-

nosti v prvním poschodí. 
“Opatrně, je tam zlomené prkno v podlaze.” Ukazoval Moshad. “Posaďte se.” 
Zhluboka se nadechl, když si jeho pět mužů sedalo. Jednoho muže nechal v jejich základním táboře, ale 

polovina jeho mužů byla mrtvá, nebo se předpokládalo, že jsou mrtví. Moshad si ponechal svůj výhled na 
ulici, zatímco jeho muži se posadili do půlkruhu. “Mám ještě jednu poslední kartu do hry, ale vyžaduje to, 
abychom měli velbloudy.” 

“Jaký je tvůj plán?” zeptali se muži sborově. 
Pojedeme k letadlu. Rozstřílíme ho, prostřelíme mu pneumatiky, prostřelíme mu palivovou nádrž, udě-

láme všechno, co je v našich silách, abychom se ujistili, že už nikdy neopustí zem. Ale abychom to mohli 
udělat, potřebujeme naše velbloudy.” 

“Se školou to vzdáváme?” 
“Terran je pryč. To, o co se zajímáme, už ve škole není.” 
“Víme jak najít letadlo?” 
“Jistě, to monstrózní vozidlo právě odjelo. Prostě budeme sledovat jeho stopy.” 
“Ale jejich technologie - to vozidlo… proti našim velbloudům… jak ho porazíme?” 
Moshad zíral na muže, který promluvil a potom uvolnil svůj tón. “Každé bitevní pole a každý velitel má 

své slabiny. Až uvidíme bitevní pole, uvidíme i slabiny. A využijeme jich.” 
“A co tvoje noha?” 
“Moje noha je v pořádku. Určitě jsem schopen jet na velbloudovi… Jalile, ty a Navid jste mými nejrych-

lejšími běžci. Dostaňte se k velbloudům a přiveďte je sem. Řekněte Afshinovi, aby přišel také. Nepotřebu-
jeme ochraňovat náš základní tábor.” 

“A ostatní velbloudi?” zeptal se Jalil. 
“Vyzvedneme je cestou domů.” 
“A co policie… stále hlídají školu. Jejich počet je velký.” 
“Nepůjdou nám klepat na dveře,” řekl Moshad. “Budou sedět na zadku a bránit svoje peníze. Jsou to le-

noši a darmošlapové.” 
Moshad zamručel, když si posunoval svou nohu tak, aby mohl své muže oslovit z očí do očí.  
“Ještě jedna věc… Shaheenova smrt je moje věc. Nikdo z vás o něm nebude mluvit jinak než laskavě. 

Až se vrátíme domů, budu o něm mluvit dobře v zájmu jeho rodiny…“ 
“Ale on je zrádce, pane, jak o něm můžeme mluvit dobře? Říkal jste to sám, pomáhal Terranovi utéct. 

Lhal nám. Jak můžeme mluvit laskavě o zrádci?” 
Moshadův obličej zčervenal hněvem a několikrát zabušil pěstí do země. “Všechno, co potřebujete dělat, 

je neříkat nic, pokud to je tím nejlepším, co dokážete. Pokud uslyším jediné slovo o Shaheenovi, které ne-
bude ušlechtilé, vyříznu vám srdce.” 

Moshad si promnul svou pěst druhou rukou a odmlčel se. Jeho barva se vrátila do méně výbušného od-
stínu červené. “Žádám vás, abyste následovali můj příklad. Shaheen je padlý druh a nikdo se nic jiného 
nedozví. Jestli to nedokážete následovat, řekněte mi to teď, ale nezklamejte mě později.” 

Moshad otestoval každého muže a požádal ho o jeho slovo, obřadný slib týkající se loajality Moshadovi. 
Všichni souhlasili. 

Kapitola 70 - Gorgin 

Peter cítil třesení, ale nic mu nedávalo smysl. Bylo to mnohem horší, než být probuzen ze snu vprostřed 
noci. Který svět je skutečný? Někdo s ním třásl, cítil tlak na svém rameni, cítil pohyb svého těla, ale něco 
bylo špatně. Ticho. Proč tu není žádný zvuk? Další třesení. Všechno bylo pomíchané. Žádná slova, žádné 
zvuky, nic. Otevřel své oči a uviděl oslepující světlo. Další pocit byla mučivá bolest. Natáhl ruku ke svému 
pravému uchu a ucítil lepkavou tekutinu, které se obával. Otřel si ruce do kalhot a pokoušel se postavit, ale 
nešlo to. 

Cítil se jako opilec, který vstoupil do pekla, do místa, kde nebyl zvuk. Svítilo jen pekelné světlo a byli tu 
lidé, kteří do něj strkali. Chtěl je taky strčit na oplátku, ale jeho síla - ta trocha, která mu zbyla - byla za-
městnána představou pochopení toho, kdo nebo co ho tlačí do ramene. Pořád si myslel, že to je jen noční 
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můra, že se všechno zase vrátí do normálu. Buď trpělivý, ale absence zvuku byl na něj příliš velký šok, než 
aby ho byl schopen vstřebat. Chtěl ztratit vědomí. Modlil se, aby pomatený svět, ve kterém se ocitl, zmizel. 

Následovalo další třesení jeho ramenem. Někdo ho plácal po obličeji, ne moc, ale stále dál a dál. Něco 
hluboko v něm se začalo vynořovat, hněv tak temný, že cítil, jak zachvacuje jeho mysl. Otevřel své oči a 
zakřičel na tu osobu tak hlasitě, jak to jen dokázal. “Co chceš?!” 

Ale neslyšel ani svůj vlastní hlas. Cítil, jak je vzdálený milióny mil, ztlumený jakousi tíhou podsvětí, pla-
hočící se proti gravitaci, která pohlcuje každé jeho slovo. Začal zaostřovat nějaký obličej. Měl rozmazané 
oči od slz, proč pláču? 

Všechno bylo pomatené a nenormální. Z toho obličeje vzešlo pochopení, že je v Iránu. Nebyl to pově-
domý obličej. Rozhlédl se kolem, byl v poušti. Kde je zvuk? 

Otočil se na muže, který k němu mluvil, jeho rty se pohybovaly v jakémsi podivném řádu, který nikdy 
předtím neviděl. Jeho obličej byl tmavý s krátce zastřiženými vlasy, divokým obočím a širokýma očima, 
které jasně signalizovaly poplach. Peter ho chytil za košili. “Kdo jsi?” 

Jeho hlas byl opět velice vzdálený. Slyšel slova jako vibraci a přízračnou myšlenku, ale nikoliv jako zvuk. 
Jestli jeho mysl nebude schopna myslet slova, nebude vědět, jestli je vyslovil. Jsem hluchý! 

Ta myšlenka nakopla Petera v jeho útrobách. Ohluchnul jsem vprostřed Iránu. Pak jeho nos zachytil 
pach něčeho hořícího. Cítil, jak je tažen pryč mocnýma rukama. Pak náhle pochopil, že ten pach vydává 
hořící tělo a pak se celá scéna dostala do jeho přímé pozornosti. Vzpomněl si, co se stalo. 

“Farzad? Kde je Farzad?” mumlala jeho vyschlá ústa. 
Peter se podíval zpět na toho cizince, který ho táhl. “Kde je Farzad? Musíme ho zachránit!” 
Najednou se před ním objevil další obličej. Poznal Jamera, který funěl a byl naprosto bez dechu. Něco 

mu říkal, ale jen jedno slovo bylo srozumitelné Peterovým očím, jenž odečítaly ze rtů, “Rychle.” 
Jamere odběhl a Peter najednou ztratil vědomí. 
MRAP hořelo a Jamere se pokoušel dostat dostatečně blízko, aby mohl pomoci komukoliv, komu mohl, 

ale bylo už příliš pozdě.  
Z vozidla se valil tmavý kouř jako krev vytékající z hluboké rány. Najednou uvnitř MRAP vybuchnul zá-

sobník munice a Jamere běžel zpátky k Rajimu a Peterovi. 
“Můžeš mi pomoct dostat ho do tvého Jeepu?” zeptal se Jamere. 
“Jistě...” 
Ti dva muži zvedli Petera a dali jeho bezvládné tělo dozadu do Jeepu, pak skočili dovnitř a jeli směrem k 

letadlu. 
“Kdo jsi?” zeptal se Jamere a držel se za střechu Jeepu, aby z něj nevypadl bokem ven. 
“Já jsem Raji. Byl jsem tady poslán, abych zastavil své bratry v pokusu sabotovat letadlo. Jsem s Mash-

hadskou policií.” 
“Ty jsi jedním z nich?” 
“Je to velice komplikované,” řekl Raji. “Změnili jsme své spojenectví. Tito čtyři to nevěděli. Přijel jsem ta-

dy příliš pozdě.” 
“To je trochu slabé slovo,” zašeptal si pro sebe Jamere. 
Když se dostali k letadlu, Peter křičel něco neinteligentního, ale aspoň byl při vědomí. 
“Martine, hoď mi dolů láhev vody,” řekl Jamere. 
Jakmile měl v ruce láhev, běžel k Peterovi, který se pokoušel vzpřímit na zadním sedadle. Vypadal 

strašně. Jeho tvář byla pokrytá krví a předek jeho světle šedé košile byl celý nasáklý krví.  
“Posílám na provaze dolů brašnu první pomoci. Chytej!” zakřičel Martin. 
Jamere podal láhev vody Rajimu. “Sleduj, jestli něco z toho vypije.” 
Jamere běžel k brašně první pomoci, odvázal ji a běžel zpátky do Jeepu. “Podívej, potřebujeme zjistit, 

odkud ta krev vytéká. Sundáme mu košili.” Peter si stáhnul ruce kolem sebe, když se mu pokoušeli sundat 
košili. Něco říkal, ale nerozuměli mu. 

“Co to, ksakru, říkáš?” zeptal se Jamere. 
Peter ukázal na místo, kde byl střelen druhý běžec. “Museš hi jut zkontralovat. Jda!” 
“Mluvíš anglicky?” zeptal se Jamere a otočil se na Rajiho. 
“Ano…“ 
“Možná to je jenom moje záležitost, ale ty rozumíš něčemu z toho, co říká?” 
Raji zakroutil hlavou. 
Peter znovu omdlel, jako by mu došly baterky. 
Raji pomohl Jamerovi rozepnout jeho košili a opatrně ji rozevřel. “Vypadalo to, jako by viděl přízrak?” 

řekl Raji. “Na co to ukazoval?” 
“Asi před deseti minutami přijel tanker k doplnění paliva a rozběhl se k němu nějaký muž s taškou plnou 

ručních granátů. Peter, no, prostě ho zastřelil, než se dostal do jeho blízkosti. Možná nás žádá, abychom 
ho šli zkontrolovat. Ujistit se, že je mrtvý.” 

Raji se rozhlédl kolem. “Kde je ten tanker?” 
“Odcouval pryč. Pravděpodobně se mu nelíbila myšlenka, že na něj budou házeny ruční granáty.” 
Raji se podíval směrem, kterým Peter ukazoval. “Když mi pomůžeš ho vytáhnout ven, můžeme ho polo-

žit na zem.” 
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“Já se pak můžu podívat, jestli ho najdu. Možná je mrtvý, možná ne, ale jestli je naživu, můžu mu říct, že 
už nejste pro nás ti špatní.” 

Jamere ustoupil dozadu, aby viděl na nouzový východ, ve kterém stál Martin. “Martine, toto je Raji, on je 
s policií, ale je na naší straně. Půjde se podívat na toho muže s ručními granáty.” 

Martin přikývl. “Raději bych, aby dohonil tanker a přiměl ho, aby se vrátil. Budeme tu sedět jak kačena, 
dokud znovu nenatankujeme.” 

“Dobře, řeknu mu to.” 
Poté, co mu to Jamere vysvětlil, Raji neochotně souhlasil s tím, že najde tanker, ale nejdřív že zkontrolu-

je svého druha a zjistí, zda je ještě naživu. Jamere mu udal souřadnice nejlépe, jak dovedl a Raji potom 
odjel. Jamere očistil krev z Peterova obličeje, krku, hrudi a paží. Bylo zřejmé, že nahoře v hrudi a na pravé 
paži má střepiny, ale nejhorší krvácení pocházelo z jeho pravého ucha a z levé strany hrudníku, kde měl 
velkou otevřenou ránu od objektu, který mu stále trčel ven z kůže, pohřbený na celý palec hluboko, a Jame-
re neměl ani potuchy, co s ním dělat. 

“Martine?” 
“Jak moc je to špatné?” 
“Zatraceně, vůbec nemám ponětí! Jediné co vím, že potřebujeme sehnat doktora… umí někdo z tvojí 

posádky pracovat s brašnou první pomoci?” 
“Peter nám řekl, že za žádných okolností nemáme opouštět letadlo. Musel jsem mu přísahat, že to dodr-

žím.” 
“Obsahují jakékoliv okolnosti jeho smrt?” zeptal se uštěpačně Jamere. 
Martin se odmlčel a zašel dovnitř kabiny. O minutu později se vrátil.  
“Posílám dolů Fritze… může ti pomoct.” 
Jamere pokračoval v antiseptickém čištění různých ran. Peter zůstával v bezvědomí. 
Raji pomalu přijížděl k daným souřadnicím a postavil se za jízdy v Jeepu. “Tady Raji, jsi tady?” křičel. 

“Máme nové příkazy. Slyšíš mě?” 
Raji ujel asi dvě stě metrů od dálnice, když najednou uviděl temný tvar, převážně ukrytý za čtyři stopy 

vysokým keřem. Poznal Gorgina a rozběhl se k němu. “Jak moc špatné?” 
“Kde to jsem?” Gorginovy oči mrkaly a nebyly schopny se zaměřit na Rajiho obličej. 
“Nevzdávej to bratře... myslím, že kulky prošly čistě skrz,” řekl Raji, zkoumajíce rány. “Jen tě potřebuje-

me obvázat. Budeš v pořádku.” Vzal Gorginovu ruku a položil ji na jeho ránu na boku. “Tiskni silně a vydrž 
tak dlouho, jak můžeš. Budu hned zpátky.” 

Raji běžel k zádi Jeepu a hledal brašnu první pomoci nebo cokoliv, co by mohl použít na Gorginovo ob-
vázání. Nenašel nic kromě prázdných plechovek od oleje. Naskočil do Jeepu a přijel na pár stop od Gorgi-
na. Vylezl ven a s velkým úsilím dotáhl Gorgina do Jeepu. Pak odjel zpátky k letadlu. 

“Proč se vrací?” zeptal se Fritz. “Myslel jsem, že jede za tankerem.” 
“Musel asi najít svého přítele,” řekl Jamere. 
Raji přijel hned vedle místa, kde Jamere s Fritzem pracovali na Peterovi. “Můžete mi pomoct?” 
Jamere se postavil a chytil Gorgina za kotníky, zatímco Raji ho zvedl za paže a tělo a společně ho polo-

žili vedle Petera. Gorgin byl silný muž, s mohutnýma nohama a statným tělem. Žádný tuk, jen svalstvo a 
zřetelné proporce jako řecko-římský zápasník. Jamere trhem otevřel jeho kalhoty, aby prozkoumal střelnou 
ránu na jeho levém stehnu. “Vypadá to na čistý průstřel, protože je tu jak vstupní tak výstupní rána.” 

“Jo,” přikývnul Raji, “myslím, že stejné to je i na jeho boku.” 
Raji se podíval na Fritze, který se pokoušel odstranit střepinu z Peterovy hrudi. “Umí sešívat?” 
Fritz vzhlédl. “Já jsem Fritz, umím sešívat. Jak velká je rána… v centimetrech?” 
“Obě vypadají tak na dva centimetry v průměru…“ 
“Dobře, vemte si toto a očistěte ty rány asi čtyři centimetry za samotnou dírou po kulce. Nechte ho ležet 

na zdravém boku… držte rány stlačené, poté co je očistíte… očistěte i to, čím budete na rány tlačit. Tak to 
musí být dvě minuty předtím, než se na něj podívám.” 

Fritz byl impozantní. Jamere se cítil jako zdravotní sestra na operačním sále vprostřed opuštěné dálnice, 
pod trupem letadla. 

Bylo to neskutečné, ale většina jeho života za posledních dvanáct let byla jako neskutečná. Podíval se 
na ty dva muže na náhradním asfaltu, kteří byli ještě před deseti minutami lovcem a kořistí a nyní oba byli 
pacienty německého pilota vprostřed Iránské dálnice. 

Jak jsem se sem dostal? Jamere se z nějakého prvotního instinktu škrábal zezadu na hlavě. A jak se 
odsud dostanu? 

Kapitola 71 - To 

“V matematice následující po idolech, kdy přitažlivost bude zborcena a všechno si opět bude rovno, co 
se týká okolností a těžkostí, zrodí se Mahdi. Bude zrozen do tohoto specifického času, aby přinesl světlo do 
starých temnot. Toto světlo nebude o svatých písmech, ale o vědě. Jako chlapec bude Mahdi potřebovat 
velkého učitele a tedy by to měl vyhledat. Ten učitel nebude lidský. Nemůžeme vyslovit jejich jména, ani je 
popsat, protože postrádáme vhodná slova. Můžeme jen říci, že Bůh je nevyslovitelný a tento učitel také.” 
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Pirdah otočil stránku v Knize Proroctví a na chvíli se zastavil, jak uvažoval o slovech, která si právě pře-
četl. Proroci je psali ve středověku, kdy technologie byly na úrovni kovářů kovajících meče či akvaduktů 
vedoucích vodu. Určitě si nebyli schopni představit, jaký typ učitele bude Mahdi vyžadovat. Javad byl skvělý 
učitel, vybraný osobně Pirdahem. 

Jediné slovo, které v tomto odstavci vždy Pirdaha trápilo, bylo slovo “to”. Proč použili slovo to namísto 
ho? Jaký případný důvod vedl proroky k tomu, že použili takové slovo pro označení učitele? Bylo to velmi 
podivné slovo, protože i Bůh byl očividně On a nikoliv To. A kromě toho, i kdyby jejich odkaz poukazoval na 
Boha, proč by nepoužili velké počáteční písmeno “I”? [angl. it=to; I=já].  

Prorokové zde objasnili, že viděli budoucnost. Popsali detaily svých vizí v Knize Proroctví a doposud ni-
kdo nenašel v jejich písmech chybu. Ale toto jediné slovo, tak malé, jak bylo, Pirdaha velice trápilo. Věta, 
která toto slovo následovala, ho také otravovala, ačkoliv většina učenců ji považovala za odkaz na anděly, 
ale i andělé byli popisováni v pojmech pohlaví. Zájmena nebyla jen výpomocnými pojmy k rozmaru. Byla 
pevná, vyrytá do žuly. A prorokové to věděli. 

Závažnějším důsledkem tohoto jednoduchého slova bylo to, že cokoliv, co se označuje pojmem to, ne-
může být dobré a už vůbec ne velké. To postrádá lidskou skutečnost. Proto není to ani dobré ani zlé. To je 
nijaké. To je neutrální. To je nic. Takže jak by to mohlo být velkým učitelem Mahdi? 

Pirdah přemýšlel o této otázce celých padesát tři let od té doby, co se mu toto malé slovo odhalilo. 
Jakákoliv permutace tohoto slova byla metodicky vzata v úvahu. Teď, jak o tom přemýšlel ve svém stanu, 
stále to zůstávalo kamenem v jeho botě. 

Pirdah neměl žádné zprávy od Moshada a skutečnost, že se nevrátili, byla jasným znamením, že se se-
tkali s odporem. Cítil to také ve svém srdci. Něco bylo špatně. Sice řekl, že počká ještě jeden den, než se 
rozhodne poslat posily, ale toto jediné malé slovo ho znovu popudilo. Zavolal na čekající stráž a řekl mu, 
aby svolal vůdce jejich armády a policie. Že je čas vyzvednout jejich Mahdi a že vyjedou ještě dnes v noci. 

Kapitola 72 - Zůstaň 

Černý kouř na horizontu byla první věc, které si Omar povšiml, když jejich MRAP opustilo hranice města 
a směřovalo k severnímu dálničnímu obchvatu. Kouř stoupal vysoko do nebe, kroutil se a třepil, což byla 
neklamná známka toho, že se to stalo již dříve, zřejmě před dobrou hodinou. Carson to viděl také. “Tak 
veliké letadlo by vydávalo zatraceně větší kouř… není to letadlo.” 

“Jo, ale nezbylo jim žádné palivo, takže…“ 
“Podívej, to není letadlo,” trval na svém Carson. “LB, můžeš jet rychleji?” 
“Optimální rychlost a spotřeba paliva je padesát pět mil za hodinu. Jestli chceš, abych jel rychleji, poje-

du, ale také rychleji spotřebujeme palivo.” 
“Spotřebuj ho. To mě nezajímá. Dostaň nás k tomu letadlu tak rychle, jak můžeš.” 
“Ano, pane.” 
MRAP začalo zrychlovat. Dálnice byla plná děr a plevelů a dokonce příležitostně i malého křoví a bylo 

trochu obtížné se těm děrám a keřům vyhýbat, ale LB byl vynikající řidič a dostál té výzvě. Jak se dostávali 
blíže do hluboké pouštní planiny, na které letadlo přistálo, viděli dvě kouřové stopy. První byla bližší a slabší 
a vycházela ze SUV, které bylo zničené. 

“Namvare, je to vaše?” zeptal se Frank. 
Namvar přišel dopředu, aby měl výhled na hořící vozidlo. “Mohlo by být... ano, myslím, že to jsou naši.” 
“Kolik jsi jich poslal?” 
“Jen jedno.” 
“Což znamená, že tamto jsou naši...” řekl Carson a ukázal na druhé vozidlo v dálce. “Sakra! LB, musíš 

jet rychleji. Dělej! Rychle!” 
“Ano, pane, pokusím se.” 
“To je obrovské letadlo a vypadá nedotčeně.” Frank se díval dalekohledem. “Žádná viditelná škoda, ač-

koliv jejich nouzový skluz vypadá vyfouknutý.” 
Namvar ukázal na svůj náklaďák, když jeli kolem něj. “Co když jsou v něm nějaké oběti, neměli bychom 

zastavit a podívat se?” 
“Není čas. Střežíme letadlo. To je práce číslo jedna,” řekl Carson. “Omare, přepni na termály do toho 

SUV.” 
“Žádné aktivní termály,” téměř okamžitě ohlásil Omar. “Ale pod trupem je Jeep a tam je pět termálů.” 

Řekl Omar. “Dva termálové jsou na zemi.” 
“Zranění?” 
“Pravděpodobně… jeden z nich má slabý signál.” 
“Sakra.” 
“Omare, a co to druhé vozidlo, jsme v dosahu, abychom získali termály?” 
“Jsme v dosahu, pane, ale nevidím nic aktivního. Žár vycházející z MRAP je může zastiňovat.” 
“Promiňte, ale říkal jste, že jste viděl Jeep?” zeptal se Namvar. 
Omar přikývl. 
“To je Raji. To je ten, kterého jsem posílal, aby naše muže upozornil, že se mají stáhnout.” 
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“Podle toho, jak to tu vypadá, tak sem přijel příliš pozdě…“ řekl Carson. 
“Jaký typ zbraní měli vaši muži?” zeptal se Frank Namvara. 
“Chystali se použít ruční granáty, aby vyhodili do povětří to letadlo.” 
“Kolik granátů měli?” 
“Dvacet - dvě brašny, po deseti kusech v každé.” 
“Sakra.” Zamumlal si Carson. 
Když přijeli k letadlu, jeden z mužů na ně mával pažemi a ukazoval, aby jeli blíže. Byl to plešatý Afričan 

se zakrvavenou košilí. 
“Nikdy předtím jsem ho neviděl, není to nikdo z našich, říkám to dobře?” ptal se Carson. 
“Ne… to je Raji…“ řekl Namvar, “a myslím, že tam na zemi poznávám Gorgina, toho velkého s ováza-

nou nohou.” 
MRAP se konečně zastavilo. LB otevřel dveře a Carson se otočil, aby všechny oslovil. “Jen já a Frank 

půjdeme ven, zbytek zůstane uvnitř. Pokud ucítíme, že je to bezpečné, dáme vám vědět, ale buďte trpěliví.” 
Carson se podíval na Omara a přikývl pro zdůraznění. “Buďte ostražití.” 

Carson se vybelhal dveřmi ven a Frank ho podpíral. Snažil se ze všech sil jít k čekajícím mužům s na-
přaženou rukou, aniž by měl obličej stažený bolestí. “Já jsem kapitán Carson Brunel, vedoucí projektu ex-
trakce Terrana Kahna. Toto je můj druhý velitel, nadporučík Frank Wolfe.” 

“Já jsem Jamere Wilson a toto je Raji a Fritz.” 
“Kde je Peter Lucas?” zeptal se Carson. 
Jamere ustoupil pár kroků a ukázal na muže bez košile, který ležel obvázaný v bezvědomí na zemi.  
“Už nějakou dobu je v bezvědomí,” řekl Jamere tiše. “Dostal zásah nějakými střepinami z granátu…“ 
“Jak moc špatně na tom je?” 
“Nevíme… Fritz je pilot, ale je zručný s brašnou první pomoci a tak ty muže zašil. Udělali jsme, co bylo v 

našich silách.” 
“Fritzi, můžete odletět?” zeptal se Carson. 
“Ano, pane, ale potřebujeme palivo.” 
Carson si sundal sluneční brýle a rozhlédl se po poušti. “Nějaké známky po náklaďáku?” 
Jamere vytáhl své ruce z kapes kalhot. “Přijel asi před čtyřiceti minutami, ale tento chlápek k němu běžel 

s taškou granátů a tenhle ho sestřelil. Od té doby je náklaďák pryč.” 
“Co děláš ty, Jamere?” 
“Dělám do komunikací.” 
“Co se stalo našemu MRAP a kde je jeho posádka?” zeptal se Frank. 
“Kumpán toho chlápka na něj hodil hromadu ručních granátů. Žádní přeživší. Je mi líto. Peter dělal 

všechno pro to, aby je zachránil, ale než jsem stihl slézt z letadla a doběhnout tam, bylo po všem.” Jamere 
se díval do země a kroutil hlavou. “Tvrdá scéna, velmi tvrdá scéna.” 

“Omluvte nás na sekundu,” řekl Carson, otočil se a šoural se zpět k MRAP a táhl s sebou Franka. “Podí-
vej,” šeptal, “neznám nic, co by teď mělo vyšší prioritu; musíme dostat to palivo. Nejrychlejší vozidlo je tady 
ten Jeep. 

Jsem pro, abyste ty a Charlie vzali ten Jeep, našli ten náklaďák s palivem a dostali ho podruhé zpátky 
sem. Já zůstanu tady a dostanu pasažéry do letadla a zjistím, jestli doktor bude schopný udělat něco více 
pro Petera.” 

“Sleduj Namvara,” řekl Frank. “Nedůvěřuji mu. Ti jeho ostří hoši zabili naše muže a téměř zničili to leta-
dlo. Dostanu ten náklaďák zpátky sem tak rychle, jak to půjde. Taky zajisti, aby Omar zůstal na CROW. 
Moshad ví, kam jsme jeli; nic bych za to nedal…“ 

“Rozumím ti.” Řekl Carson. 
“Dobře, dobře, hodně štěstí.” 
“Tobě také.” 
Carson se otočil k ostatním mužům, zatímco Frank šel zpátky do MRAP. “Pošlu dva své muže, aby do-

hnali ten náklaďák. Předpokládám, že odjel tímto směrem?” 
Jamere přikývl a ukazoval na sever. “Musel couvat, takže nemohl jet moc rychle… podle toho, co víme, 

bude jen za tím kopcem.” 
“Doufejme, že máš pravdu. Vezmeme si ten Jeep, jsi s tím v pohodě?” 
Raji pokrčil rameny. “Není můj.” 
Charlie a Frank, kteří stáli za Carsonem, naskočili do Jeepu a nastartovali ho. “Jel na sever. Couval. 

Nemohl se dostat příliš daleko.” Carson položil svou ruku na Frankovu paži. “Franku, sleduj palivoměr a 
nejeď příliš daleko. Nechci, abys tam někde uváznul. Dobře?”  

“Mám tady asi půl nádrže… to by s Jeepem mělo znamenat přinejmenším sto padesát mil. Obrátím to 
po šedesáti, když ten náklaďák do té doby nedoženu.” 

Carson zakroutil hlavou. “Nejeď dál než padesát a chci, abys jel na pětku minimálně rychlostí osmdesát, 
pokud ta silnice tam nebude o moc hrbolatější, než je tady.” 

“Jakmile se dostaneš za ten kopec,” ukázal Raji, “budeš schopen vidět dálnici asi na třicet kilometrů. Asi 
po pěti kilometrech je místo, kde se může otočit velký náklaďák.” 

“Díky za info,” řekl Frank a potom zařadil jedničku, škubnul sebou a rychle nabíral rychlost. 
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Carson pomalu vysadil všechny z MRAP. Kromě Omara, Terrana a Dorri, všichni ostatní trpěli nějakou 
bolestí nebo měli potíže s pohyblivostí. 

“To je věc, kterou na Sunrotu nejvíc nesnáším,” řekl Carson, “nejsou žádné zatracené prášky proti bo-
lesti. Doktore, můžete pomoci Peterovi - tomu bílému muži bez košile tam na zemi?” 

Doktor Najafi přikývl, opatrně kráčel k němu a pomalu se sklonil, aby se na Petera podíval. Carson za-
mával na Martina, který vše sledoval z výstupních dveří. “Kdo jsi ty?” 

“Já jsem pilot.” 
“Máme dva piloty?” 
“Fritz je můj druhý pilot.” 
“Aha, takže ty jsi ten hlavní. Skvělé. Jak dostanu své pasažéry tam nahoru?” 
“Pokládal jsem si tu samou otázku… někteří z vás vypadáte, že jste v docela špatném stavu.” 
“Nepoletíme všichni, ale díky za ten postřeh,” řekl Carson ironicky. 
“Máte další skluzavku?” 
“Ano, vzadu, ale není snadné dostat se nahoru, když jste zraněni. Byly navrženy pro rychlý výstup.” 
“Chápu, ale potřebuju, abys ty a všichni, kdo jste na palubě, o tom přemýšleli a navrhli nějaké funkční 

řešení.” Carson sotva stihl dokončit svou větu, když v tom nějaký další hlas začal hlasitě hovořit a přitáhl 
jeho pozornost. Byl to Peter. 

“Běžte ho zkontrolovat… možná není mrtvý… kdo jste?” Peter chytil za košili dr. Najafiho a potom se 
otočil na Carsona, který šel jeho směrem tak rychle, jak dokázal. “Co jste za lidi?” 

“Petere Lucasi, já jsem kapitán Carson Brunel. Košile, kterou držíte, je doktora Najafiho.” 
Peter uvolnil své sevření košile dr. Najafiho a jeho hlava se točila mezi těmi dvěma muži. “Tam je nějaký 

muž, který má ruksak plný ručních granátů, postřelil jsem ho… myslím… ale asi tam pořád je... a...” 
Carson si klekl, a zatímco Peter mluvil, ukazoval na Gorgina. Gorgin spal hned za Peterem. 
“Tento muž?” zeptal se Carson. 
Peter natáhnul hlavu, aby viděl na Gorgina, který tou dobou docela hlasitě chrápal. “To je ten muž, kte-

rého jsem postřelil?” 
“Má střelné rány a tak,” řekl Carson s úsměvem. “Jak se cítíš?” 
“Slyším tě… to je všechno, na čem teď záleží.” Peter sebou škubnul bolestí, jak umisťoval své tělo do 

sedu a rozhlížel se kolem. “To je on?” 
Carson se podíval na Terrana, který si hrál s Dorri na honěnou pod pneumatikami. “Terran Kahn, osob-

ně.” 
“Vypadá jako normální dítě,” řekl Peter. 
“Už jsem to za posledních pár dní říkal mnohokrát - na tom dítěti není normálního vůbec nic.” 
Peter zamžoural do slunce a naklonil svou hlavu jako plavec, jemuž se dostala voda do uší. “Cítím, že 

moje uši fungují tak na třicet procent. Nesnáším ten pocit.” Několikrát fingoval zívnutí a pokoušel si tak pro-
čistit své uši, ale nakonec to vzdal. 

“Jak je to s vaším zraněním na hrudníku?” zeptal se dr. Najafi. 
“Dokud jste se nezeptal, nic jsem necítil… teď to bolí pekelně… Martine…“ 
“Ano?” 
“Hoď mi dolů tu modrou krabici z nadhlavní přihrádky… nad mým sedadlem.” 
O chvíli později Martin hodil dolů modrou krabici, asi tak velikosti krabice od bot. Omar ji chytil a přinesl 

Peterovi, který ji ihned otevřel. “Vypadá to, že tady všichni mají nějaké zdravotní problémy… střelné rány, 
řezné rány, popáleniny; my jsme teda tým.” Zasmál se Peter a potom sebou znovu trhnul bolestí. 

“Vzal jsem kodein. Kdo chce?” Peter se najednou proměnil z pacienta na farmaceuta a několikero rukou 
se natáhlo kupředu při jeho nabídce. 

“Jen dva naráz,” upomínal dr. Najafi. 
Nouri to řekl také Parto, ale ona zakroutila hlavou. “Já jsem v pořádku.” 
“Můžeme si promluvit?” zeptal se Nouri. 
Ruku v ruce odcházeli pryč od letadla, přímo pod ocasní část. 
“Rozhodla ses?” zeptal se Nouri. 
Parto se podívala na Terrana a Dorri, kteří se pokoušeli přimět Mandanu, aby se napila trochu vody. 

“Bojím se jen jednoho...” 
“Čeho?” 
“Ten svět, do kterého jdeš… bude pro nás?” 
“Co tím myslíš?” zeptal se Nouri. 
“Nepochybuji, že Terrana přijmou. Tebe zpočátku také, protože s ním potřebují komunikovat. Ale co se 

stane s námi? A co se stane s tebou, až se on naučí anglicky? Jak dlouho mu to bude trvat? Týden, nebo 
dva? A pak co?” 

Parto si shrnula pramen vlasů ze svých očí. “Miluji tě, ale chci žít zde. Toto je můj domov. Vrať se zpátky 
ke mně, až se naučí anglicky.” 

Nourimu se oči zalily slzami, jak naslouchal. “Bez tebe nemůžu odjet. Bez tebe neodjedu. Jestli chceš 
zůstat tady... jestli to je opravdu tím, co si přeješ, pak taky zůstanu. Ale co bude s Dorri? Víš, jak miluje 
Terrana...” 
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“Dorri je mladá. Ohýbá se s větrem jako vysoká tráva. Ona bude v pořádku. Příští rok nastupuje do ško-
ly… tvojí školy. Chci, aby tam chodila.” Parto se odmlčela a pak se naklonila, aby políbila Nouriho na tvář. 
“Nouri, ty jsi dobrý člověk, já to vím. Když jsi mi řekl, že tvůj osud je... je spojen s tímto chlapcem, rozuměla 
jsem ti. Terran je jako meteorit, který spadl na mou zahradu... kus hvězdy a já vím, že změní svět. Nepo-
chybuji o tom.” 

Parto se zhluboka nadechla a podívala se hluboce do Nouriho očí. “Ty, na druhé straně… chci, abys 
změnil můj život, náš život. Nepotřebuji, abys měnil svět. Chci, aby tvůj osud byl zde, se mnou a s Dorri.” 

Nouri byl potichu. Oči sklopené dolů, zaměřené na zakřivené linky na svých rukách. Vůbec nemohl uvě-
řit tomu, že uvažuje o možnosti, že nenastoupí do toho letadla. “Nepřemýšlel jsem o tom, co se se mnou 
stane poté, až bude znát anglicky lépe než já. Ten den je pravděpodobně vzdálen dva týdny a ty máš prav-
du v tom, že až ten den přijde, jaký bude můj účel?” 

“S Terranem je to tak,” řekla Parto, “že má osud, který zastíní všechno kolem něj. Bude přitahovat po-
zornost nejmocnějších lidí na planetě a oni ho budou chtít řídit pro své vlastní účely. Jestli půjdeš s ním, 
pak budeš potřebovat být spíše ochráncem než překladatelem nebo učitelem. Jsi jím skutečně?” 

Nouri pomalu zakroutil hlavou. Měla pravdu. Jak to, že tyto věci neviděl? Snad byl příliš chycen přitažli-
vostí nového světa naplněného nejchytřejšími myslemi a nejlepšími zdroji. On byl prostý učitel, který našel 
lásku, což byla věc, o které si myslel, že už není možná, poté co jeho první žena zemřela v jeho náručí. 
Byla to taková láska, která naplňuje a přetéká; taková, jenž rozkvétá vprostřed chaosu. Nebylo to něco, co 
by způsobil. To všechno způsobila ona. Tichá a klidná, způsobila jednoduchým aktem péče to, že se to 
všechno přihodilo. Najednou si uvědomil to, co věděl již v té uličce, kdy ještě doprožíval šok z toho, že zabil 
dva lidi, a vyhrknul ta prostá slova ze svého srdce. Tato láska nebyla konzervovanou záležitostí, ani něčím, 
co by bylo kontrolované myslí. 

Byla to tapisérie životů, které se rozvětvovaly do stovek životů a potom do tisíců, a pak miliónů a oprav-
du se nikdy nezastavila ani neskončila. V tom okamžiku to uviděl. 

Nouri se otočil na Parto. “Pak tedy zůstanu.” 

Kapitola 73 - Posily 

Carson nesnášel tu myšlenku, že ho požádá o pomoc, nicméně Martin a jeho tým vyprodukovali jen ne-
uspokojivé nápady, jak dostat raněné nahoru nouzovým skluzem. Terran se opíral o jednu z pneumatik a 
seděl vedle Dorri, která se pokoušela nakrmit Mandanu nějakým proviantem. Terran vzhlédl, když se Car-
son a Sanjur přibelhali k němu. 

“Kdy budeme moci nastoupit do letadla?” zeptal se Terran. 
“Brzy,” odpověděl Carson, “ale nejdříve potřebujeme dostat na palubu lidi, kteří jsou slabí… jako Parto, 

Petera a tohoto Goliášova vraha, Sanjura.” Carson se usmál, zatímco Sanjur překládal. Sanjur a Carson se 
s trochou námahy posadili, ačkoliv jejich bolest byla přijatelnější díky poslední dávce kodeinu. “Nějaké ná-
pady?” 

Terran začal pokládat otázky. Kolik lidí je v letadle? Jak jsou silní? Mají provazy? Jsou nějaké další 
skluzavky? Carson odpovídal a Sanjur překládal. Terran uvažoval o vyfouknuté skluzavce,  která visela 
vertikálně z nouzového východu. “Můžeme vzít tu skluzavku, která je vyfouknutá a umístit ji na povrch té 
dobré skluzavky. Pak můžeme přivázat osobu k té vyfouklé skluzavce a lidé uvnitř můžou vytáhnout vy-
fouknutou skluzavku nahoru. To by mělo fungovat.” 

Sanjur přeložil a Carson pokýval hlavou, když skončil. “Dobře, to dává smysl.” Carson se postavil na no-
hy a odbelhal se k nouzovému východu a zakřičel. “Martine?” 

O několik okamžiků později se objevil Martin. “Co je?” 
“Máme plán. Můžete srolovat tuto skluzavku nahoru?” 
Martin shlédl na klátící se skluzavku a pokrčil rameny. “Myslím, že ano.” 
“Dobře, tak rozviňte novou skluzavku, a jakmile budete tuto mít srolovanou nahoru, umístěte ji na povrch 

té nové. Chystáme se vytáhnout zraněné na vyfouknuté skluzavce nahoru. Ach, také budeme potřebovat 
nějaké provazy, takže shoďte nějaké dolů. Dobře?” 

Martin chvíli stál potichu a počítal v hlavě ten plán, pak přikývl. “Dobře…“ 
O minutu později se otevřely nové výstupní dveře na zádi letadla za křídly. Rozvinula se nová skluzavka 

s vibrujícím svištěním stlačeného vzduchu. Martin s jedním členem své posádky táhli vyfouknutou skluzav-
ku nahoru do kabiny a asi během deseti minut ji srolovali a pak zase rozbalili na novou skluzavku. 

Terran sledoval, jak dávají všechno na své místo a šel k Sanjurovi. “Připomeň jim ty provazy.” 
“Ano, nezapomněli jsme,” odpověděl Martin poté, co Sanjur doručil svou zprávu. 
Najednou Omar vyběhl z MRAP a křičel na Carsona. “Potřebuji, aby ses na něco šel podívat dovnitř, 

něco se děje.” 
Carson se rychle belhal k MRAP a celou dobu tiše nadával - částečně kvůli bolesti v kotníku, ale pře-

vážně kvůli své únavě, hladu a stálé úzkosti, jak dostat Terrana a Nouriho do toho Letadla a pak na oblohu. 
Jen pak si bude moci konečně odpočinout. 

Uvnitř MRAP stál Omar u řídícího pultu, aby nechal Carsona si sednout. Ukazoval na obrazovku. “Vidíš 
je?” 
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Carson se nahnul blíže k monitoru a zamžoural. “Velbloudi? Oni se na nás skutečně snaží zaútočit s 
velbloudy?” 

“Devět velbloudů, osm mužů, podle mých počtů,” řekl Omar. 
“Odkud se vzali ti dva další muži?” 
Omar pokrčil rameny. “Možná odtamtud, kde měli schované ty své velbloudy?” 
Carson studoval obrazovku. “Teď jsou ve vzdálenosti větší než čtyři tisíce metrů. Připomeň mi, jaký je 

dosah naší MK-19?” 
“Asi polovina z toho.” 
“Kdyby se dostali do třech tisíc metrů, byli by v dostřelu pro náhodné výstřely, jestliže mají nějaké dobré 

pušky. Mohli by něco trefit, zvláště tak velkého jako je letadlo. Můžeme zjistit, jaké mají zbraně?” 
Omar svým trackballem otočil s virtuálním zvětšovacím knoflíkem a potom na své klávesnici napsal ně-

kolik příkazů. “Mají ruské AKM a AK-103... počkej sekundu… obojí má účinný dostřel kolem čtyřech až pěti 
set metrů.” 

“Zasraně, nezajímá mě účinný dostřel... střílejí na letadlo. Jaký je maximální.” 
“Tisíc dvě stě metrů, pane.” 
“Kdybychom je chtěli sejmout s MK-19, jaký je náš efektivní dostřel pro přesný zásah?” 
“Byl bych rád za takových tisíc pět set metrů.” 
“Za předpokladu, že přijdou tak blízko, což je podezřívám, že přijdou, vysypej na ně sto dávek.” 
“Sto?” 
“Kolik máme?” 
“Tolik máme, ale ne o moc víc… je to jenom osm mužů…“ 
LB seděl v sedadle řidiče a teď se otočil ve svém křesle ke Carsonovi. “Mohli bychom vypálit dvacet dá-

vek, posoudit škody, a pokud to bude nutné, vypálit dalších deset. Pochybuji, že by bylo potřeba více než 
třicet dávek na pouhých osm mužů.” 

“Problém s tímto plánem,” řekl Carson, “je ten, že se rozutečou jako švábi po první dávce a my tím ztra-
tíme svoji výhodu. Ne, vypálíme všechno, co máme, v patnácti stech metrech. Myslím úplně všechno.” 

“A když se rozdělí dříve než v patnácti stech metrech?” 
“Tak mi to dejte vědět,” řekl Carson a postavil se na nohy. Odešel ke dveřím a pak se otočil, jako by na 

něco zapomněl. “Zavolejte mě, až se dostanou do dvou tisíc metrů.” 
“Ano, pane.” 
Když se Carson vrátil k nouzovému skluzu, měl nový pocit naléhavosti. “Všichni     poslouchejte!” zakři-

čel. “Moshad a jeho muži jsou ve vzdálenosti asi pěti mil. Dobrá zpráva je, že jsou na velbloudech. Jestli 
přijdou blíže, budu střílet, abych je zabil. Už jsem je ušetřil dříve a nechci to dělat znovu.” 

Sanjur doručil tu novinku. Terran přikývl a zůstal chvíli potichu. I on se společně se všemi ostatními po-
díval na horizont a zastiňoval si při tom oči před sluncem. 

“Nevidím je,” řekl Terran. 
“Mají speciální technologii, která je může vidět,” vysvětlil Sanjur. 
“Musíme vystřelit jen varovné výstřely. Jsou bezbranní proti Carsonově technologii. Nemůžeme je prostě 

jen tak zmasakrovat. To není správné, Sanjure. Musíš je přesvědčit, aby vystřelili jen varovné…“ 
Sanjur položil své ruce na Terranova ramena. “Myslím, že nikdo nemůže přesvědčit Carsona, aby to ne-

dělal, a já mu to nekladu za vinu. Moshadova vytrvalost a jeho charakter jsou jasné, i během tak krátké 
doby, jakou ho znám. Nenechá se odstrašit. Někdy ti tvůj protivník prostě nedá jinou možnost. Je to zabij 
nebo budeš zabit.” 

“Je to rozumný člověk,” řekl Terran. “Když pochopí, že je překonaný, bude se držet dál. On není sebe-
vrah.” 

“A přitom je tu…“ konstatoval Sanjur. 
Carson sledoval, jak spolu Sanjur a Terran hovoří, ale pak je přerušil. “Ty naše plány jak dostat lidi do 

letadla se musí pohnout. Musíme si pospíšit, protože v letadle je to mnohem bezpečnější, než zůstávat tady 
dole. Takže začneme s Parto a Dorri a potom Terran…“ 

Nouri zvedl ruku a předstoupil kupředu. “Omlouvám se, ale my nepůjdeme.” 
“Kdo přesně je my?” zeptal se Carson. 
“Parto, Dorri a já. My nepoletíme. My zůstaneme tady.” 
Carson popošel dopředu a zašklebil se. “Podívej, mám své příkazy a ty příkazy říkají, že ty a Terran jde-

te na palubu tohoto letadla. Protože to je velké letadlo, souhlasil jsem, že si můžeš vzít s sebou Parto a 
Dorri...” Carson se odmlčel a podíval se na Petera, který seděl a opíral se o jednu z pneumatik. “Petere, 
máš nějaký problém s tím, když si Nouri s sebou vezme svou přítelkyni a její dceru?” 

Peter zakroutil hlavou. “Je to velké letadlo; máme spoustu místa i proviantu.” Carson natáhl svou ruku, 
jako by říkal “Vidíš?” 

Nouri zakroutil hlavou. “My nepoletíme.” 
Peter napůl zakřičel. “Ty jsi jeho učitel, že? Mluvíš jeho jazykem? Jsi pro tuto misi kritický. Potřebujeme 

tě.” 
Dorri začala naříkat, jak naslouchala té konverzaci. Předpokládala, že poletí všichni společně. 
Terran viděl, že se něco děje a tak šel k Nourimu. “Ty nejedeš?” 
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“Miluji ji,” řekl Nouri a podíval se na Parto. “Ona nechce opustit svůj domov. Chci tu zůstat. Sanjur může 
hrát moji roli. Ty stejně nepotřebuješ učitele. Bude jich tam spousty, tam kam letíš.” Nouri si klekl na jedno 
koleno a objal Terrana. “Můžu s tebou mluvit přes počítač. Budu tě sledovat z dálky. Vím, že máš před 
sebou velké věci, ale moje cesta je s Parto a Dorri. Omlouvám se.” 

Terran se odtáhl. “Není nic, za co by ses měl omlouvat. Já jsem se Sanjurem v pohodě, ale ty mi budeš 
scházet.” Na jeho tváři se objevila slza, která tam chvíli čekala ve skrytu, než spadla dolů na suchou vozov-
ku. “Až tam přijedu, najdu si způsob, jak se s tebou vidět. Slibuji.” 

Terran ho ještě jednou objal. Přišla i Parto s Dorri a také objali Terrana a jako malá skupinka uhlíků, kte-
ré se spojily s velkým větrem, všichni čtyři vzpláli ve společné lásce a hořkém loučení. 

Carson zvedl své paže a otočil se na Petera. Jeho ústa artikulovala slova, “Co se to...” 
Peter se pomalu opatrně postavil a šel k nouzovému skluzu, kde byli všichni shromážděni. “Nikoho z vás 

neznám, takže jsem nepochybně neobeznámen s vašimi příběhy a příbuzenskými vztahy, ale byl jsem tady 
poslán prezidentem Velkého národa, kterého je Irán členem. Naše dohoda byla, že se vrátím s Terranem 
Kahnem a Nourim Abbasim. Jestliže Nouri odmítá jet, pak je má mise znemožněna. Takže než se kdokoliv 
rozhodne nejet, měl by to diskutovat se mnou.” 

“Toto není o politice ani o Velkém národu,” řekl Sanjur. “Toto je o lásce. Takže bych ti doporučil, abys v 
tomto ohledu přizpůsobil své záležitosti, protože toto rozhodnutí už bylo učiněno a je to správné rozhodnu-
tí.” 

“A ty jsi kdo?” zeptal se Peter. 
“Jmenuji se Sanjur a jsem tím, kdo nahradí Nouriho, protože hovořím jeho jazykem a můžu hrát roli pře-

kladatele.” 
“Tedy jsi také učitel?” 
“Ne. Jsem obchodník.” 
“Pak je tvůj slovník omezený…“ 
“Můj slovník je adekvátní. Vidíš tu kolem nějaké jiné možnosti?” 
Zatímco Sanjur a Peter hovořili, Terran požádal Nouriho, aby překládal. Když skončil, Terran promluvil 

vroucně k Nourimu. “Řekni mu, že plány se změnily. Sanjur má pravdu. Bude mi dobrým překladatelem, 
než se naučím anglicky. Máme důležitější věci na práci než se hádat o tom, kdo poletí a kdo zůstane. Chci, 
aby mě Namvar a Sanjur doprovázeli. Potřebujeme dostat všechny do letadla a připravit se k odletu.” 

Nouri překládal a Peter klidně naslouchal. 
“Kdo je Namvar?” zeptal se Peter. 
Namvar zvedl svou ruku. “Já.” 
“A jaká je tvoje role v této věci?” 
“Jsem šéf policie v Mashhadu.” 
“Skutečně? A proč Terran potřebuje tvé služby?” 
“Můžete se zeptat jeho… je tamhle.” 
Peter se obrátil k Terranovi. “Proč chceš, aby Namvar jel s tebou?” 
Nouri to přeložil a Terran se usmál. “Protože mi připomíná mého otce.” 
Poté, co Nouri přeložil, Peter vzhlédl do oblohy a prohrábl si rukou vlasy. “Vím, že jsi sirotek, takže se 

mnou nehraj hry. Proč ho chceš brát s sebou?” 
Poté, co Nouri přeložil, Terran si zkřížil ruce na hrudi. 
“Trvá na svém předchozím konstatování,” oznámil Nouri. 
Peter se otočil zpět na Namvara. “A ty chceš jet?” 
“Ano. Velice.” 
“A proč?” 
Namvar se podíval Terranovým směrem. “Věřím, že je Mahdi. Chci mu být nablízku. Ochraňovat ho.” 

Namvar se trochu uklonil hlavou, poté co skončil. 
“Možná jsem si vzal příliš mnoho kodeinu…“ zašeptal Peter. “Cítím jakousi… slabost…“ Peter začal pa-

dat a Carson ho zachytil zrovna včas, ale protože i Carson byl zraněný, oba spadli na zem. 
Nouri a Raji jim vyběhli na pomoc. Carson nechtěl žádnou pomoc a postavil se převážně sám, s malou 

podporou Nouriho, ale Peter byl vyřízený a měl potíže znovu nabrat vědomí. 
“Měli bychom dostat Petera do letadla,” řekl Terran prostřednictvím Nouriho. 
Carson zakroutil hlavou. “Pojďme nejdřív zkusit někoho, kdo je při vědomí. Namvare, pošleme tě nahoru 

prvního.” 
Pracovali rychle, zabalili Namvara do spodku vyfouknuté skluzavky a potom kolem něj omotali provaz. 

Když byli hotovi, dali signál Martinovi a jeho týmu, aby táhli. Během tří minut dostali Namvara nahoru a vedli 
ho do kabiny. Sanjur byl další na řadě. Rozloučil se s Nourim, Parto a Dorri a potom přišel ke skluzavce a 
nechal se zabalit a přivázat. Když byly přípravy u konce, podíval se na Carsona. “Díky, že jsi mě nechal jet.” 
Sanjurovy oči vypadaly trochu přihlouple od kodeinu.  

“V pořádku, jen se o něj dobře starej.” 
“Víš, jedna věc, která se mi na Sunrotu líbí... pokud je tu něco k zalíbení, tak to, že poletím do Ameriky. 

Před Sunrotem jsem nemohl dostat ani pas. To je ironie, že?” 
Carson se usmál. 
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“Řeknu ti ještě jednu věc… ale je to tajemství… Namvar má moje plakáty ve své kanceláři. Není to 
srandovní?” 

“Ty jsi byl hledaný zločinec?” zeptal se Carson s náhlým zájmem. 
“Ano, bylo to za něco, co jsem samozřejmě neudělal, ale o to nejde. Budu sedět vedle něj a on ani ne-

bude vědět, že to jsem já.” Sanjurův hlas se stal pouhým šepotem, jak si dal prst na své tenké rty. 
“Pochybuji, že by ho to ještě zajímalo,” zavtipkoval Carson a potom pokynul Martinovu týmu. “Vytáhněte 

ho nahoru.” 
Sanjur se smál, když ho vytahovali nahoru skluzavkou. 
Carson se sklonil, aby se podíval na Petera. Dr. Najafi už se na něj také díval, kontroloval jeho pulz a 

dech. 
“Pravděpodobně jen reaguje na kodein,” řekl dr. Najafi. “Většina z nás neměla velice dlouho žádné léky, 

pokud vůbec nějaké, a jejich vedlejší účinky teď cítíme intenzivněji. Dobrá zpráva je, že pulz má silný.” 
“Chci ho poslat nahoru jako dalšího. Myslíte, že to můžeme udělat?” 
“Jistě.” 
“Raji, Jamere, můžete mi pomoci?” 
Raji a Jamere přišli k Peterovi a zvedli ho na skluzavku podobné celtě. Zabalili ho do ní a bezpečně za-

vázali kolem těla. Peter byl celou dobu napůl při vědomí. Pak Carson dal signál Martinovi, aby Petera vytáh-
li skluzavkou nahoru. 

“Jamere, ty bys mohl jít nahoru s ním… jen ho drž kolmo k letadlu. Nemusíš tlačit.” 
Jamere přikývl a následoval Petera nahoru skluzavkou. 
“Proč jede Namvar?” zeptal se Raji. 
“Je na tom něco, co nám nechce říct. Nevím, co to je, ale on není policejní šéf. To ti řeknu.” 
“Ne, on je policejní šéf,” odporoval Raji škrobenou angličtinou. “Byl policejním šéfem osm let. Je to velmi 

chytrý člověk. Velmi mazaný. Prostě nechápu, proč letí do Ameriky. Nazýval ji ďáblovým… hřištěm. To 
vůbec nedává smysl.” 

“Inu, tvůj odhad je asi tak dobrý jako můj,” řekl Carson, když odcházel.  
“Kapitáne,” Omar vystrčil hlavu z MRAP, “právě překročili dva tisíce metrů.” 
“Stále společně?” 
Omar přikývl. 
“Hned tam budu.” 
“Můžu se také podívat?” zeptal se Raji. 
“Potřebuji, abys sledoval tamtoho svého druha. Může se probrat a až se to stane, ty jsi osobou, kterou 

potřebuje vidět první. Dobře?” 
“Ano, máte pravdu. Tedy dobře.” Raji se několikrát uctivě uklonil. 
Carson se podíval na Terrana, který seděl v kruhu s Nourim, Parto a Dorri. Bavili se spolu a smáli se. 
“Terrane, potřebuji tě dostat nahoru do letadla,” řekl Carson. 
Po překladu Terran zvedl pět prstů, což pravděpodobně znamenalo pět minut. Carson přikývl a pak se 

vyšplhal do MRAP. Omar si kousal nehty na prstech a zíral do monitoru. Carson se posadil do sedadla u 
CROW a vzal si energo-tyčinku z proviantu - červ v čokoládové polevě - jak to nazývali jeho muži; ale byl 
tak hladový, že ho to nezajímalo. 

“Jsem překvapený, že jsou stále spolu. Aha, zrovna sesedli ze svých velbloudů. Vypadá to, jako by zby-
tek cesty chtěli jít pěšky.” 

“Pravděpodobně jim došlo, že takto jsou příliš velkým cílem,” řekl Omar. 
“Jak to, že Moshad může najednou chodit?” zeptal se Carson. 
“To není možné... něco je tu špatně.” 
“Pracuje nějaké naše MAV?” 
Omar otevřel zamknutou postranní přihrádku a podíval se dovnitř. “Tento je solární... měl by fungovat.” 
Omar podržel Vzdušné Mikro Vozítko [angl. Micro Air Vehicle = MAV], které nápadně připomínalo můru. 

Mělo rozpětí křídel asi tři palce a křídla byla zaplněna solárními buňkami. Byla to jedna z nejdokonalejších 
špehovacích zbraní, kterou Zvláštní Složky pravidelně používaly před Sunrotem po celém Blízkém Výcho-
dě. 

“Jak dlouho bude trvat, než se ta věc nabije?” 
“To zjistíme… možná pár minut.” 
Omar dal zařízení na střechu MRAP na přímé sluneční světlo. Pak zahýbal s trackballem a v malém vy-

skakovacím okně se v pravém rohu obrazovky otevřel obrázek. Byl to statický videoobraz zbraňového sys-
tému CROW.  

“Komunikuje s naším palubním OS, takže máme napůl vyhráno. Baterie se dobíjí. Až se dostanou na 
sedmdesát procent, mělo by to stačit na odlet.” 

“Chci, abys udělal několik přeletů a získal snímky. Terran může identifikovat ty muže. Můžeš sejmout 
termální otisky v této vzdálenosti a porovnat je s předchozími šesti, které jsme měli?” 

Omar se podíval dolů na svou klávesnici a několikrát kliknul.  
Obrazovka se okamžitě obnovila a Baluchianští muži se stali termály. Pak ještě několikrát kliknul na svůj 

trackball a měl tu otisky k porovnání. “Není dostatečné rozlišení, abychom se dostali nad šedesátiprocentní 
určitost. A to, co je pod šedesát procent, je v podstatě bezcennými daty.” 
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Omar kliknutím zrušil termální mód a vrátil se zpět k normálnímu video vstupu. Potom okolo osmi Ba-
luchianských mužů nakreslil na monitoru rám a na obrazovce klikl na slovo Zaměřit. 

“Právě překročili hranici osmnácti set metrů,” řekl Carson a ukazoval na barevný monitor s vysokým roz-
lišením. 

“Dobře, naše štěnice je připravena.” Na vyskočivším překryvu blikalo světle zelené světlo.  
“Tak ji vyšleme na cestu.” 
Omar zapnul MAV s trochou obav. Odletěla, řízena naváděcím zařízením, které zamířilo k předmětu 

označeném na video obrazovce. Omar mohl manuálně měnit výšku, ale počítač řídil let, jakmile byl vybrán 
předmět. Omar kliknul tlačítkem a MAV video se roztáhlo na celou obrazovku. 

“Jak rychle může ta štěnice letět?” 
“Právě teď letí asi třicet mil za hodinu, ale můžu ji vyhnat na čtyřicet.” 
“Jaká můra by letěla tak rychle? Máme čas. Nech ji na třiceti.” 
Méně než za minutu měli jasný obraz osmi mužů, kteří kráčeli směrem k nim. Každý z nich měl útočnou 

pušku. Jeden měl dalekohled. Začalo blikat žluté světlo, což byl signál, že MAV je u cíle a je připraveno pro 
manuální řízení. Omar požádal, jestli by si mohl sednout před řídící pult. Carson uvolnil CROW sedadlo a 
postavil se za Omara, oči upnuté na obrazovku. 

“Ať máme dobrý pohled do jejich tváří.” 
“Pokusím se…“ 
O sekundu později se Omar snesl dolů a zachytil dobrý čelní pohled na tváře těch mužů. Kráčeli společ-

ně. Kolem každého muže byla mezera asi pěti stop, která je oddělovala. Svoje velbloudy nechali vzadu, 
volně přivázané ke keři. 

Carson poklepal Omarovi na rameno. “Můžeš sem přivést Terrana a Nouriho?” 
Omar vstal a nastavil MAV do módu Vznášení. O třicet sekund později se vrátil s Terranem a Nourim. 
“Ukaž mu snímky, které máme,” přikázal Carson a pak se otočil na Nouriho. “Požádej ho, aby identifiko-

val tyto muže.” 
“Já sám vím, jak vypadá Moshad,” řekl Nouri, “a není to žádný z těchto mužů.” 
“Zeptej se Terrana, kdo ti muži jsou.” 
Terran studoval jejich obličeje a pomalu se otočil na Nouriho. “Tito muži jsou vojáci. Nízká hodnost… 

nejnižší hodnost. Nikoho z nich neznám. Žádný z nich nebyl s Moshadem.” 
Poté co to Nouri přeložil, Carson a Omar na sebe pohlédli s otevřenými ústy. 
“To musejí být posily,” řekl Omar. 
Carson se podíval na Terrana a potom na Nouriho. “Proč by se k nám blížili Baluchianští vojáci?” 
Nouri udělal rychlý překlad. “Chce vědět, jestli jsme schopni vidět ještě dál. Věří, že jich tam je víc.” 
Carson poklepal Omarovi na rameno. “Zaleť s naší štěnicí více nahoru a jižněji… ve směru, odkud tito 

muži přišli, a zvětši rychlost na čtyřicet.” 
Monitor ukázal video proud rozlehlého pouštního prostředí. Ne levé straně obrazovky ukazoval výško-

měr diskrétně hodnotu 2.240 stop. Skalní čelo a několik keřů upoutalo pozornost Omara. “To vypadá pode-
zřele…“ 

Omar ukázal na skupinu tmavých tvarů ve skalních stínech. Některé z nich se zjevně pohybovaly. 
“Dostaň se s naší štěnicí tam dolů,” přikázal Carson. 
Nouri, Terran, Carson a LB se snažili vidět, co MAV odhalí, až se ponoří do těch skal ve vzdálenosti ně-

jakých sedm mil od jejich pozice. 
“Spočítej je,” řekl Carson. 
Omar ukazoval na obrazovku a tiše počítal. “Více než dvacet, možná dvacet pět.” 
“Dostaň štěnici ještě blíže, chci jim vidět do tváře.” 
Omar udělal nějaké delikátní úpravy svým trackballem a přiletěl se štěnicí blíže zrovna ve chvíli, kdy je-

den z mužů sklopil svůj dalekohled. Byl to postarší muž s prošedivělými vlasy a vousy. Vyznačoval se tím, 
že měl na sobě něco podobného uniformě. Terran dlouze trhaně vydechl, když uviděl jeho tvář. “Znám ho. 
Jmenuje se Borzin Amirmoez. Je to náš generál.” 

Kapitola 74 - Návrat 

Frank nebyl náchylný k přehánění, ale byl tak hladový, že řekl Charliemu, že téměř uvažuje o tom, že 
zastaví Jeep a utrhne si nějaké rostliny podél dálnice a bude je žvýkat, na což se Charlie nervózně zasmál. 
Při pronásledování náklaďáku ujeli už dlouhých, hrbolatých čtyřicet mil. Když dorazili na ten vysoký bod, 
který zmínil Raji, uviděli před sebou náklaďák nějakých patnáct mil dál po cestě, jak se loudá směrem pryč 
od nich - jeho rychlost nebylo možné předpovědět, ale oba Frank i Charlie věděli, že bude výrazně menší, 
než jejich rychlost, která se pohybovala mezi 80 až 90 mílemi za hodinu. Zbývalo jim ještě pět mil, během 
kterých ho mohli dohnat a jestli nebudou úspěšní, nebudou mít jinou možnost, než se otočit. 

“V té poslední zatáčce jsem ho na sekundu uviděl. Řekl bych, že už jsme od něj jen pár mil.” 
Frank se podíval na svůj tachometr a udělal rychlý propočet. “Zbývá nám ještě pár mil, než se budeme 

muset otočit, abychom neriskovali, že nám dojde benzín. Myslíš, že nás viděl?” 
“Pravděpodobně.” 
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“Můžu se mýlit,” řekl Frank, “ale myslím, že jede rychleji. Nepřibližujeme se k němu tak, jako předtím.” 
O několik minut později bouchnul Frank pěstí do volantu. “Dobrá, jedu devadesátkou a on musí jet tak 

osmdesátkou. A jediný důvod, proč jede tak rychle, musí být ten, že nechce, abychom ho dohonili. Zatrace-
ně!” 

Jak se k němu dostali blíže, asi na půl míle, Frank vzdychl. “Asi před mílí jsme přejeli bod obratu. V této 
chvíli už jsme v tom namočení všichni, takže teď už můžeme jen doufat, že toho chlápka zastavíme a on 
nás vezme na stopa, protože tento Jeep už patří dálnici.” 

Frankův hlad se teď ztratil v posedlosti dohnat ten náklaďák a nějak ho donutit zastavit.  
“Myslíš, že má nějaké zbraně?” zeptal se Charlie. 
“Byl bych překvapen, kdyby neměl a také by mě překvapilo, kdyby neměl spoluřidiče.” 
“Jak jim dáme vědět, že jsme ti dobří?” 
“Nemám ponětí… to je jediné, na co myslím od té doby, co jsme na této zatracené dálnici.” 
Byli už jen pár set stop od zadku náklaďáku, když uslyšeli, jak kolem jejich Jeepu zasvištěl výstřel. 
“Nesnáším to, jestli mám pravdu…“ zakřičel Frank, když uhnul Jeepem na silnici na stranu řidiče. Silnice 

se náhle změnila na děravý chaos a náklaďák dupnul na brzdy. 
Frank zakřičel dvě slova, “Jedeme dál!” Namísto brždění zrychlil a během sekundy minul náklaďák v na-

prostém chaosu. Kolo u spolujezdce spadlo do obří díry, která vystřelila Jeep napravo, otočila ho a vystavila 
stranu spolujezdce blížícímu se náklaďáku. Charlie křičel celých pět sekund, jak se ta pekelná scéna mani-
festovala ve zpomaleném pohybu. Charlie, který to mohl celé vidět, byl hypnotizován strachem ve tvářích 
dvou mužů v náklaďáku. Zvuk brzd kvílel v divokém šílenství vzduchem a Charlie nakonec zavřel oči a 
čekal na náraz. 

Frank byl příliš soustředěný, než aby mohl křičet. Jeho noha pumpovala na brzdu, ruce řídily volant, kte-
rý vypadal, že má svou vlastní mysl. Když bylo po všem, Jeep se nalézal na konci černých klikihákovitých 
stop po pneumatikách, přibližně deset stop před čelní stříbrnou mřížkou náklaďáku Peterbuilt tanker 1985. 
Kolo Jeepu na straně u spolujezdce bylo vyhnuté v úhlu 45 stupňů. Z jeho motoru šla pára. Na palubní 
desce otravně blikaly červené kontrolky. 

Všechno se pomalu usazovalo zpět do nové skutečnosti ticha a klidu. Frank se snažil uklidnit. Odepnul 
si bezpečnostní pás, zvedl na obranu své ruce nahoru a šel k náklaďáku ze strany řidiče. 

“Jsem nadporučík Frank Wolfe. Jsem s tím letadlem… potřebujeme, abyste se vrátili.” 
Muž na sedadle spolujezdce se naklonil a namířil z okénka na Franka hlaveň své pušky. Frank se mu 

díval do očí. “Nejsem ozbrojený. Nechceme vám uškodit. Toto je mise nejvyšší priority. Jsem povolaný 
zdvojnásobit vaši mzdu.” 

Tu poslední část ze sebe Frank nechal samovolně vyjít, protože měl na sebe namířenou pušku. Ze své 
zkušenosti věděl, že je vždycky moudré změnit téma konverzace ze smrti na peníze. Charlie byl stále přile-
pený ke svému sedadlu a v jeho obličeji bylo stále patrné napětí z blížící se srážky. Oči mu slzely v odraže-
ném světle z pochromované mřížky. 

“Trojnásobek…“ řekl řidič a kouknul se na svého druha. 
Pro Franka nemohlo toto slovo být ani andělem vysloveno krásněji, než to udělal ten deprimovaný řidič 

náklaďáku, který na něj shlížel dolů. Frank byl tak naprogramován na smlouvání, že téměř kontroval nabíd-
kou dva a půl, ale dobře si to rozmyslel a namísto toho přikývl. “Trojnásobek, když nás vezmete s sebou 
zpátky.” 

Řidič slezl dolů z kabiny a potřásl si rukou s Frankem, jako by byli staří přátelé. 
“Máme spoustu místa. Jmenuji se Hafiz a můj navigátor je Arvin. Tvoje perština je docela dobrá. Také 

jsem byl kdysi v armádě. Pojďte dál.” 
Pokynul Frankovi, aby vyšplhal nahoru do kabiny. Charlie, kterému se stále třásly kolena od toho stresu 

z blížící se srážky, ho pomalu následoval, jako by byl stále ve snu. 

Kapitola 75 - Bitevní pole 

Jak video proudilo, Terran ukazoval na další obličeje, které poznával. Některé z nich byli Moshadovi 
muži, jiní byli stařešinové jeho kmene a jeden z nich byl sám Moshad, který seděl na velbloudovi hned ve-
dle Generála Amirmoeza. Vypadalo to, že ti dva muži si spolu povídají. 

“Přiveď naši štěnici do módu vznášení nad Generálem a dej Nourimu sluchátka, aby mohl naslouchat je-
jich konverzaci,” instruoval Carson. 

Omar podržel nahoře sluchátka, aniž by vzhlédl od obrazovky. Nouri je chytil a nasadil si je. Audio bylo 
plné statiky. Zavřel oči, aby se mohl koncentrovat. 

„… brzy. Jejich zbraně mají pravděpodobně smrtící dosah tisíc metrů.” 
“A kolik jich mají?” 
“Nevíme… možná šest.” 
“A náklaďák s palivem?” 
“Buď už natankovali, nebo ještě nepřijel. To nevíme.” 
“Je toho spoustu, co nevíš, Moshade. To mě znepokojuje.” 
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Pak nastala dlouhá pauza. Nouri slyšel v dálce nějaké hlasy, které byly příliš slabé, než aby vystoupily 
zřetelně ze statiky, ale zněly popuzeně. Nouri si přitlačil sluchátka blíže k sobě. 

“Tak ji zastřel!” 
“Můžou vidět naši štěnici?” zeptal se Omar a díval se podrobně na obrazovku. “Zaměřuje na cíl.” Omar 

ukázal na jednoho z mužů, který mířil svou puškou přímo na ně nebo přesněji řečeno na video čočku MAV. 
“Uhni s ní, hned!” řekl Carson, ale než mohl Omar pohnout s MAV do bezpečí, jejich video zmizelo a na 

monitoru se náhle objevila tmavá šeď. 
Omar kliknul tlačítkem a vymazal videoobrazovku. Znovu se objevilo osm mužů, které sledovali předtím. 

Byli teď skrčení, pravděpodobně kvůli výstřelu za nimi, ale jejich video teď bylo na celou obrazovku a Vzdá-
lenost k Cíli ukazovala 1.689 metrů. 

“Sakra! Jak vysoko byla štěnice?” dožadoval se Carson. 
“Asi dvě stě dvacet.” 
“Proč tak blízko?” 
“Audio dosah je omezený… museli jsme být tak blízko, abychom slyšeli.” 
“Dobře, tak teď aspoň víme, že mají odstřelovače dost dobré na to, aby sestřelili tu štěnici z výšky dvě 

stě dvacet stop. Sakra!” 
Carson se podíval na Nouriho. “Co jsi slyšel?” 
“Věří, že náš smrtící dosah je tisíc metrů. Nevědí, zda už letadlo natankovalo či nikoliv, myslí si, že má-

me šest pušek… Myslím, že to je všechno, co jsem slyšel.” 
“Máme nějaké další MAV, které jsou solárně napájené?” zeptal se Carson. 
Omar se postavil a šel k šuplíku s nástroji, otevřel ho a prohrabával se jím. Pak podržel v ruce další za-

řízení, které vypadalo podobně. “Starší verze, ale měla by pořád fungovat.” 
“Tak to zprovozni,” řekl Carson a šel ke svému sedadlu navigátora, na které se posadil. “Takže mají asi 

třicet mužů a Generála, který jim velí. Poslali těchto osm, aby zjistili, jaký je náš dostřel… o kterém si teď 
myslí, že je tisíc metrů.” Carson se na chvíli odmlčel. “Omare, jaký je náš dosah na zaměření termálů?”  

“V těchto podmínkách, v otevřeném prostoru… hm, možná třináct set metrů.” 
“Dobře, ušetříme sílu devatenáctky. Necháme ty muže dostat se do třinácti set metrů, zaměříme je a 

pak odstraníme. Dobře?” 
“Ano, pane,” řekl Omar. 
Carson spojil k sobě špičky prstů a otáčel se s židlí sem a tam. “Ponecháme si hřmot devatenáctky pro 

Generála. Jsem si každopádně jist, že ji osobně více ocení.” 
“U této bude nabíjení trvat déle,” hlásil Omar, když dával nové MAV na střechu MRAP. “Pravděpodobně 

dobrých deset minut.” 
“Dobře, Terrane, potřebujeme tě dostat do letadla,” řekl Carson a postavil se. Terran zakroutil hlavou a 

otočil se na Nouriho. “Řekni jim, že bych měl zůstat tady. Budu tady mnohem užitečnější než v letadle.” 
Nouri sdělil tu zprávu a Carson téměř hned začal kroutit hlavou a potom se posadil zpět do svého seda-

dla. “Jistě, proč ne.” 
Carson si natáhl nohy. Vrstvily se na něm emoční obraty nahoru a dolů, nedostatek spánku, bolest v 

kotníku, hlad a on se tím vším cítil být již značně zatížený. “Ksakru, kde je Frank? Už by měl být zpátky.” 
“Pane,” řekl LB, “mohli bychom jet na ten vysoký bod, odkud Raji říkal, že je výhled na třicet mil. Tam 

bychom mohli vidět, kde jsou, jestli už jsou na cestě zpět.” 
Carson se zhluboka nadechl. “Jak dlouho myslíš, že by to trvalo?” 
“Nejvíce pět minut dojet tam, pár minut se zajištěním výhledu a pět minut zpátky.” 
“Omare, při té rychlosti, jakou ti muži cestují, jak dlouho bude trvat, než se dostanou do třinácti set me-

trů?” 
“Patnáct až dvacet minut. Písek je tam hluboký a měkký; vypadá to, jako by šli ve třech stopách sněhu.” 
“LB, tak to udělej. Pojďme se tam jet podívat. Kromě toho je to vyvede z míry.” 
LB nastartoval motor MRAP. Omar vzal MAV ze střechy a dal jej dovnitř. Parto a Dorri hleděly s překva-

pením a Carson na ně zakřičel, aby šly dovnitř. Pak ještě zakřičel na Rajiho, aby se schoval za pneumati-
kami letadla, než se během deseti minut vrátí, a taky aby sledoval Gorgina. 

Jakmile Parto a Dorri nastoupily do MRAP, ono se rozjelo okolo letadla, projelo mezi severní a jižní 
okrajovou čárou, protáhlo se pod křídly a potom zpět na dálnici. 

“Jeď tak rychle, jak to jde, LB. Parto, sedni si a připoutej se. Omare, ty celou dobu sleduj těch osm. Dej 
mi vědět, kdybys viděl nějaké změny.” 

“Ano, pane,” řekl Omar. “Právě teď se zastavili. Sledují, jak odjíždíme.” 
“To jim trochu zamotá ty jejich zaprášené hlavičky… výborné!” 
Terran a Nouri se posadili vedle Parto a Dorri do bočních sedaček a připoutali se. Během tří minut se 

dostali do toho vysokého bodu a trvalo asi jen deset sekund, než zpozorovali v dálce náklaďák. “Omare, 
použij druhý CROW panel a zjisti vzdálenost toho náklaďáku. Dobře?” 

Omar se přemístil dozadu do MRAP a během minuty měl údaje. “Jedou rychlostí sedmdesát mil za ho-
dinu a jsou odtud něco málo přes deset minut za předpokladu, že dodrží tuto rychlost.” 

“Dobře, tak jedeme zpátky. Omare, běž zpátky k řídícímu pultu.” MRAP opatrně couvalo a rychle se do-
stalo do své předchozí pozice u zádi letadla. 

“Vzdálenost vojáků?” zeptal se Carson. 
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Omar se na chvíli odmlčel. “Počkat, vidím jich teď jen šest...” 
“Kde jsou ti další dva?” 
“Nevím...” odpověděl Omar. 
“Kdy jsi je ztratil?” 
“Já… já přesně nevím. Před dvěma minutami tam byli.” 
“Seš si jistý?” 
“Ano.” 
“Jaká je jejich vzdálenost?” 
“Třináct set čtyřicet metrů.” 
“Pohybují se docela rychle,” řekl Carson. “Zapni termály a najdi ty zbylé dva.” 
“To jsem udělal, ale stále na termálu nedostávám nic… kromě těch šesti.” 
“Rozšiř svůj záběr, možná šli na východ nebo na západ. Sakra, možná se zahrabali do písku. Najdi je.” 
O chvíli později se ozval výstřel. 
“To snad nemyslí vážně… oni střílejí z takové vzdálenosti? Zjisti, kdo vystřelil!” 
Omar převinul živý videozáznam a přepnul na ID termálů, aby zjistil místo výstřelu. “Tady ten, pane.” 
“Zaměř ho a sejmi toho hajzla. Hned!” 
Omar kliknul trackballem a hned byl slyšet jemný bzučivý zvuk zbraňového systému, který se zlověstně 

zaměřoval na svůj cíl, jenž vypadal být pískem. Červený rám přestal blikat a změnil se na stabilní červenou. 
Omar stiskl trackball a okamžitě se ozval zvuk výstřelu. 

“Další výstřel,” přikázal Carson. 
Omar znovu klikl svým trackballem a uvnitř kabiny MRAP se znovu ozval hlasitý výstřel. 
“Výsledky?” 
“Je vyřízený,” řekl Omar. “Myslím, že stačil jeden.” 
“Jsem si jistý, že ano, jen jsem chtěl dát znamení, že jsme důkladní a máme spousty střeliva.” 
Carson vstal a postavil se za Omara. “Dobře, chci, abychom přemístili MRAP před pneumatiky. LB, do-

jeď tam.” 
“Ano, pane.” 
Zrovna když se MRAP rozjíždělo, ozval se další výstřel a tentokrát cítili náraz do jejich vozidla. 
“To nejsou nějaké staré ruské pušky,” řekl Carson. “Mají něco jiného. Vyřiď toho střelce, hned! A pak se 

ujisti, že vyřídíš kohokoliv, kdo zaútočí s puškou.” 
Asi o pět sekund později se v kabině ozval výstřel a stejně jako předtím, Carson nařídil další výstřel. 
“Teď… jich je šest,” řekl Carson vyzývavě k nikomu konkrétnímu. “Je čas zmenšit jejich počet na nulu.” 

Otočil se na Omara. “Víš, co máš dělat.” 
Videoobrazovka ukazovala šest skrčených termálů. Vzdálenost k cíli ukazovala 1310 metrů. “Rozdělují 

se,” řekl Omar. “Máš zaměřeno?” 
Omar byl zaměstnaný klikáním na svůj trackball a ignoroval Carsonovu otázku. 
“Zahrabávají se… na co to ukazují?” 
“Na náš náklaďák s palivem…“ zašeptal Carson. 
Carson se odbelhal dopředu do MRAP, aby se podíval skrz přední sklo, jak se k nim ze vzdálenosti asi 

jedné míle snáší dolů obrovský náklaďák s palivem. 
Carson otáčel svou hlavou mezi náklaďákem s palivem a videem s šesti zbývajícími Baluchianskými vo-

jáky. “Omare, můžeš je teď sejmout? Nelíbí se mi ta situace s přijíždějícím náklaďákem s palivem a jejich 
puškami, které mají větší dostřel, než jaký si myslí náš počítačový systém.” 

Omar kliknul na nějaká tlačítka a všech šest termálů se překrylo červeným čtvercem. Pak Omar kliknul 
na jedno tlačítko. CROW ožilo a ozvalo se v rychlém sledu 12 výstřelů. 

Pach střelného prachu prostoupil kabinou. Terran měl zavřené oči, Dorri objímala svou mámu a přitom 
držela košík s Mandanou. Všichni ostatní dospělí se na sebe dívali, jako by říkali: “Kdy už to konečně skon-
čí?” 

“Zkontroluj termály.” Carson se masíroval vzadu na krku a zíral přitom na náklaďák s palivem, který 
značně zpomalil, když vypálili své dávky. 

“Všichni mrtví,” oznámil Omar. 
“Pozitivní ID?” 
“Mám pozitivní ID osmi termálů. Všichni mrtví.” 
“Proveď čtení posledních souřadnic Generála. Sleduj, jestli něco uvidíš.” 
Carson se natáhl k řídícímu pultu a otevřel dveře. “LB, chci, abys řekl Martinovi, aby sešel dolů a dohlédl 

na čerpání paliva.” 
“Ano, pane,” řekl LB a vyběhl ze dveří. 
“Máš něco, Omare?” 
“Vidím jen vršky té skalní stěny. Náš viditelný horizont ve vzdálenosti sedmi mil je kolem osmi metrů. 

Dokonce i na velbloudech… počkej… ach, pohybují se. Něco se pohybuje.” 
Carson přišel k pultu CROW a Omar se okamžitě postavil, aby nechal Carsona sednout. Omar ukázal 

na černou část videa u samého spodku horizontu, která vypadala jako amorfní kaňka, jež se pomalu a sta-
bilně pohybovala jejich směrem. Ani při největším zvětšení nebylo možno říct, co to je, protože to bylo příliš 
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daleko. Ale Carson věděl, že to je dvacet mužů na velbloudech, kteří tryskem uhánějí jejich směrem, jsou 
ozbrojeni puškami a mají záměr střílet na tanker. 

Carson natáhnul hlavu k Omarovi. “Pojedeme jim naproti. Nemůžeme je nechat přijet tak blízko… ne 
teď, když tankujeme.” Obrátil se k Nourimu. “Ty musíš teď přesvědčit Terrana, aby hned nastoupil do leta-
dla! Už nechci žádné odmlouvání, diskuze, nic. Mé rozhodnutí je konečné. Kdybych mohl, odnesl bych ho 
tam…“ 

Nouri zvedl ruku směrem ke Carsonovi a začal Terranovi překládat. Ten se pomalu postavil zrovna ve 
chvíli, kdy do kabiny přiběhl zpátky LB. Terran ještě jednou objal Nouriho, Parto a Dorri a potom se podíval 
na Carsona a téměř perfektní angličtinou řekl, “Děkuji za vaši pomoc.” Potom Carsona objal a odešel z 
MRAP bez jediného dalšího slova či pohledu. 

Carson se podíval na LB. “Ujisti se, že se dostane skluzavkou nahoru a vezmi s sebou zpátky Charlieho. 
S Martinem může zůstat Frank.” 

Když LB odešel, Carson přesměroval svou pozornost na Omara. “Jaká je jejich vzdálenost?” 
“Šest celých dvě míle, těsně pod deset tisíc metrů, cestují průměrnou rychlostí sedmnáct mil za hodinu.” 
“Ukazuje počítač kurz zastavení? A co naše štěnice? Už je nabitá?” 
Omar na chvíli přepnul obrazovky. “Téměř, myslím.” 
“Tak ji vyšli a zůstaň v módu utajení.” 
Mód utajení, co se týká MAV, znamenal dvě věci: žádné vznášení a minimální výška 500 stop. Jestliže 

byly dodrženy tyto dvě věci, MAV bylo nemožné vidět či zjistit. Software, který je provozoval, umožňoval 
utajovací mód automaticky, ale musel být zvolen dispečerem. 

Omar kliknul svým trackballem a hned se otevřela video obrazovka. MAV už bylo ve vzduchu a šplhalo 
do výšky 2.200 stop. To byla upřednostňovaná výška pro přibližování MAV, která mu umožňovala získat 
větší perspektivu cíle a jeho okolí. Jakmile bylo dosaženo cílové oblasti v utajovacím módu, MAV se mohlo 
snést do výšky 500 stop a létat tam a zpět přes vybranou cílovou oblast. Jestliže se cíl pohyboval, byla 
vyvážena jeho rychlost a směr pohybu a MAV zůstávalo v synchronní pozici s cílem. Hlavní problém však 
spočíval v tom, že cílem bylo dvacet mužů cválajících na velbloudech a sledování jejich rozdělení mohlo 
vést do různých směrů. V té chvíli musely být MAV ručně naprogramovány nové povely, nebo by bylo zma-
teno, což by v některých případech mohlo způsobit poruchu, včetně možnosti spadnutí z oblohy.  

LB přiběhl bez dechu do MRAP. “Je v letadle. Martin pracuje s těmi muži na tankování, Frank je s Marti-
nem. Charlie je na cestě.” 

“Dobře, nastartuj tu naší potvoru… nastav auto mód a vyrazíme.” O chvíli později vběhl dovnitř Charlie a 
dveře se za ním ihned zavřely. MRAP vyrazilo přednaprogramovaným kurzem zastavení, který Omar zob-
razil na palubním počítači.  

“Jaká je naše maximální rychlost?” 
LB se podíval na řídící pult. “Vypadá to na čtyřicet pět mil za hodinu. To doporučuje detekční systém. 

Ale to se může změnit, jak se dostaneme dále. Uvidíme.” 
Carson se otočil na Nouriho. “Vím, že to je pro vás tři děsivý zážitek, ale upřímně říkám, že toto je teď 

nejbezpečnější místo, na kterém můžete být. Se zbraněmi, které mají, nás nemůžou zranit, protože jejich 
dostřel je malý a tato věc je chráněna, takže nemusíte mít obavy. Budeme v pořádku.” 

Nouri a Parto přikývli, ačkoliv v jejich obličejích byla stále vepsána úzkost.  
“Nějaké změny?” zeptal se Carson a zaklepal Omarovi na rameno. 
“Žádné, stále cválají asi patnáct mil za hodinu. Stále pohromadě.” 
Carson pohlédl na ovládací panel obrazovky, kde se rychle pohybovalo číslo udávající vzdálenost k cíli. 

Uviděl 6.210 metrů, čehož se chytil. “Až se dostaneme na čtyři tisíce metrů, přejdeme na manuální kontrolu 
a zpomalíme. Chci najít vhodnou platformu, kde si dřepneme. Necháme je k sobě přijít.” 

“Ano, pane,” řekli Omar a LB chórem. 
Carson se odbelhal ke stanici Charlieho a podíval se mu přes rameno. “Chci tě mít na M2 a Omar bude 

pracovat s MK-19. Až se ti chlápci dostanou do dosahu termálu, identifikuj je a dej mi vědět, až to budeš 
mít. Dobře?” 

“Ano, pane.” 
“Dobrou střelbu.” 
Charlie nervózně přikývl. 
Carson se držel podpůrných držadel, která byly rozmístěné po celém MRAP. Byla to divoká jízda a přeji-

tí krátké vzdálenosti mezi zádí a přídí vozidla nebyl lehký úkol vzhledem k jeho zraněnému kotníku a kymá-
cejícímu se vozidlu. Při své cestě kolem vestavěné skříně s jídlem vzal krabici proviantu. 

“Chce někdo?” Carson držel energo tyčinky. 
Všichni zvedli ruce a Carson chodil kolem jako Santa Klaus, podávající každému příděl, včetně Dorri. 

“Seš si jistá, že to chceš? Není to moc chutné.” 
“Jednu zkusím,” řekla Dorri, “kromě toho Mandana by mohla mít hlad.” 
“Dobře, tak tady máš… dobrou chuť, jestli to půjde.” 
“Čtyři tisíce metrů… stav… teď,” řekl Omar. 
MRAP najednou zpomalilo. 
“Manuální řízení,” oznámil LB. “Kapitáne, tady to vypadá jako dobré místo k obraně.” 
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“Nebráníme se, trestáme je, na to nezapomínej,” řekl Carson s hranou Texaskou úklonou. “Dobře, vy-
padá to tu pěkně, pojďme si tu dřepnout a uvidíme, k čemu se rozhodne náš Generál.” 

“Pane, právě se také zastavili,” řekl Omar. 
“Zapni video ze štěnice.” 
Obrazovka přepnula na živé vysílání z MAV ve výšce 500 stop. Muži s puškami na velbloudech, kteří by-

li volně seskupeni, se najednou začali formovat do kruhu.  
“Vypadá to, že mají malou diskuzi,” řekl Omar. 
“Pravděpodobně neplánovali, že se jim vydáme naproti,” řekl Carson a žvýkal přitom energo tyčinku. 
“Vypadá to, že se nám to chystají udělat těžší… rozdělují se do skupin po třech,” řekl Omar. “Rozprostí-

rají se do široka… dobře, nejsem si jist, kam tato skupina směřuje… zůstávají tam.” 
“Co to má?” 
“Udělej vyhodnocení zbraní. Chci vědět, co to je.” 
“Vím, co to je. Je to RPG-29,” řekl Charlie. Ruská výroba. Maximální dosah je pět set metrů, ale prošlo 

by to tímto MRAP, kdyby se dostali dostatečně blízko. To je zlé.” 
“Vyber ho a zvětši na maximum,” řekl Carson. 
Omar vybral muže, který to držel. 
“Je ve třech tisících osmi stech metrech. Příliš daleko na zaměření…“ 
“Ale je pohodlně v maximálním dosahu M2. Vystřelme deset dávek a dejme jim vědět, že nejsou v bez-

pečí ani v této vzdálenosti. Možná budeme mít štěstí a zasáhneme některého z těch hajzlů, nebo je ale-
spoň zatlačíme zpět.” 

“Ano, pane.” 
Omar zaměřil na cíl, pak zkopíroval a přepsal jeho souřadnice a nastavil počet výstřelů a podíval se na 

Carsona. “Chystám se udělat desetimetrový sprej zprava doleva, abychom měli lepší šanci.” 
Omarova koncentrace byla působivá. “Jsem připraven, pane.” 
“Pal dle libosti.” 
Omar jednou kliknul a M2 prudce vystřelila. Jakmile Omar kliknul tlačítkem, přepnul na video MAV a sle-

doval, jak muži, kteří drželi RPG-29, spadli k zemi. Ve skutečnosti všichni tři muži v té malé skupině spadli k 
zemi, ale bez termálního zaměření nebylo možno zjistit, zda jsou zranění nebo mrtví.” 

“Nějaký pohyb?” 
“Myslím, že jsou mrtví, ale těžko říct…“ 
“Dobrá trefa.” 
“Pomohlo, že byli v klidu,” řekl Omar pokorně. 
“I tak je to z té vzdálenosti zatraceně dobrá trefa!” řekl Carson. “Omare, měj ty chlapy na paměti a na-

stav svůj monitor do toho místa každých třicet sekund. Mezitím tu máme šest oddělených skupin, které 
potřebujeme sledovat. Pohneme se štěnicí nahoru do 2.000 stop, abychom měli širší rozhled. Charlie, ty jdi 
na ty tři skupiny, které šly východně. Omare, ty jdi na ty další tři. Jakmile překročí tři tisíce metrů, chci zamě-
řit termály. Jasné?” 

“Ano, pane,” řekli oba muži. 
Video obrazovka MAV ukazovala muže cválající na jejich velbloudech a potom se skupina tří rozdělila 

na jednotlivé jezdce, kteří byli odděleni dvaceti či více metry. Teď to byly obtížné cíle dokonce i pro CROW. 
“Nejbližší cíle?” zeptal se Carson. “No tak, chlapi, potřebuji odpovědi!” 
“Dva tisíce osm set metrů, pane. Zaměřeno,” řekl Charlie. 
“Já mám zaměřeny tři, pane.” Omar zvedl tři prsty. 
“Na jakékoliv cíle, jež jsou zaměřeny, pal dle libosti - tři dávky na cíl.” 
O několik okamžiků později se ozvalo stereoskopické zahřmění; M2 vypálila na Baluchiany a zredukova-

la je. 
“Běžte na své další nejbližší cíle. Není čas na termální hlášení. Kolik je zaměřeno?” 
“Znovu tři, pane.” Odpověděl Omar. 
“Čtyři, pane, zaměřeno,” napůl vykřikl Charlie mocným hlasem. 
“Dejte jim stejné ošetření,” zanotoval Carson. 
Stejně jako předtím, M2 vystřelily svou zlobu se strojovou přesností a zredukovaly Baluchiany. 
“Pane, středová lokalita, ti s RPS-29?” 
“Co je?” 
“Nevidím už je tam… dokonce i velbloudi jsou pryč.” 
“Nemožné,” šlehl Carson. “Dostaňte tam hned naši štěnici.” 
“Dobře, zpátky k cílům, kdo má zaměřeno?” 
“Já mám další čtyři,” odpověděl Charlie. 
Omar žongloval se souřadnicemi MAV a se svými zaměřenými cíli. “Mám tři další, pane.” 
“Pal dle libosti.” 
Klinická přesnost CROW byla mysl-ochromující, jakmile byl pohybující se cíl zaměřen a byl v dostřelu. 

Všech 18 výstřelů byl zásah. Ty další tři, kteří zůstali vzadu s RPG-29, zůstali neznámí. 
“Teď chci udělat zhodnocení škod, ale ať Charlie hlásí první, Omar ať se soustředí na první skupinu, 

která se ztratila. Naše štěnice už dorazila?” 
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Omar přepnul na pohled MAV. “Jsou na druhé straně té malé písečné duny, pane. Dokonce i jejich vel-
bloudi leží.” 

“Běž níže a blíže; chci vidět jejich obličeje.” 
“Jak blízko?” 
“Tři sta stop, maximální zvětšení. Nezajímá mě, jestli vidí naši štěnici.” 
Omar udělal úpravy čoček a dráhy jejich MAV. Do deseti sekund se dívali na obličeje čtyřech mužů. 

“Museli být dva muži na jednom velbloudu... vidím čtyři muže.” 
“Souhlasím,” řekl Carson. “To je Moshad; vypadá, že má bolesti. To je Generál, takže to je mozkový 

trust. Toto bude ten střelec, vypadá, že je zraněn. Ostatní muži vypadají, že jsou mrtví nebo v bezvědomí. 
Dobře, jsem spokojen, už nepředstavují hrozbu. Postaráme se o ně později. Teď chci hlášení termálů. Má-
me jich napočítáno osmnáct. Charlie, ty první.” 

“V mém sektoru mám devět termálů, všechny spočítány a mrtví.” 
“Dobře, Omare?” 
Omar stále ještě počítal a držel nahoře jeden prst. “Mám jich taky devět, ale napočítal jsem jen osm ter-

málů. Počkej chvilku.” 
Omar otvíral a zavíral úžasnou rychlostí obrazovky. Termál sedm chybí. Je pryč. Můžu předpokládat jen 

jednu ze dvou věcí. Buď je mrtvý pod velbloudem, nebo se zahrabal v písku na odvrácené straně duny.” 
“Dobře,” řekl Carson s dlouhým povzdechem. “Myslím, že pro teď jsme tu hotovi. Letadlo už teď má 

pravděpodobně natankováno. Žádný z těchto mužů už není hrozbou a jakýkoliv Generál, poté co viděl 
ukázku takové palebné síly, bude přemýšlet jedině o ústupu. Máte s tím nějaký problém, chlapi?” 

“Ne, pane.” Souhlasili Charlie i Omar. 
“Tak pojeďme.” 
LB navedl zaprášené MRAP, z jehož M2 hlavní se stále kouřilo, směrem k Boeingu 777-X, který se blyš-

těl v ranním slunci na severním dálničním obchvatu jako symbol lidského umu. Tanker, který byl zaparko-
vaný vedle letadla, se najednou pozpátku rozjel a začal couvat pryč od letadla, táhnouce za sebou hadici. 
Dva muži ho pronásledovali. 

“Co se to tam, ksakru, děje?” řekl Carson a naklonil se kupředu ve svém sedadle navigátora. 

Kapitola 76 - Nehlídaný 

Raji byl v bezvědomí. Vzal si čtyři tablety kodeinu, inspirován Sanjurovým štěstím a bezstarostným po-
stojem, který měl, když ho posílali nahoru skluzavkou. Raji chtěl také zakusit ten radostný, ničím nerušený 
stav. Ani trochu si neuvědomoval, že nevinně vypadající tablety ho mohou přivést do úplného bezvědomí. 

Když se Gorgin konečně probral, slyšel za sebou v dálce střelbu a viděl svého druha Rajiho v bezvědo-
mí. A přestože neviděl žádná zjevná zranění, Raji vůbec nereagoval. Na odvrácené straně velkého nákla-
ďáku s palivem byli tři cizí muži, kteří tankovali palivo do letadla. Gorgin a Raji byli za pneumatikami letadla 
bez povšimnutí a očividně nehlídaní. 

Gorgin zakroutil hlavou a pokoušel se znovu nabýt své jasnosti. Zřejmě byl vězněm stejných lidí, kteří se 
ho pokoušeli zabít. Postavil se na nohy a ihned věděl, co musí udělat. Levou nohu měl úplně ztuhlou, ale 
byl dost silný na to, aby se mohl hýbat. Byl pod trupem, na druhé straně tankeru, naproti čtyřem mužům, 
kteří tankovali palivo do letadla. Vzduch byl naplněn pachem letadlového paliva. V dálce zněly další výstře-
ly, které ho postrčily, když se plížil podél tankeru. 

Když se dostal do kabiny, vyšplhal se dovnitř tak obezřetně, jak mohl a připomínal si přitom svůj vojen-
ský trénink týkající se kontroly dechu a plynulosti pohybu. Pomalu otevřel dveře u řidiče, jen natolik, aby se 
mohl dostat do kabiny. Zašklebil se bolestí, když se jeho bok dotkl dveří. Gorgin byl překvapený, že si dali 
práci s obvazováním jeho ran. Většina nepřátel by ho nechala zemřít. 

Gorgin se přihrbil na sedadle řidiče a dával si pozor, aby se vyhnul odhalení v postranních zrcátkách. 
Trochu se usmál, když uviděl v zapalování viset klíčky.  

Byl zařazen neutrál a zatažená ruční brzda. Opatrně se podíval bočním zrcátkem u spolujezdce tím, že 
pomalu zvedl hlavu. Uviděl tři muže, kteří si mezi sebou povídali. Dva z nich byli otočeni zády k náklaďáku 
a sledovali bitvu, která se odehrávala dvě míle daleko v poušti. Gorgin bude muset udělat všechno rychle, 
aby jeho plán vyšel. 

Protřel si oči, zhluboka se nadechl a zamknul dveře u řidiče a potom velice pomalu vytáhl nahoru okén-
ko. Pak se natáhl na stranu spolujezdce a také tam zavřel dveře a vytáhnul nahoru okénko. Doufal, že skří-
pání, které slyšel, bude přehlušeno zvukem hlasů těch mužů a syčením palivové pumpy. 

V okamžiku, kdy nastartoval motor, zařadil zpátečku, uvolnil ruční brzdu a stiskl pedál plynu tak moc, jak 
to šlo. Uběhly dvě sekundy. Slyšel křik mužů, kteří mu přikazovali zastavit. Slyšel prasknutí palivové trysky, 
jak se vzdaloval pryč. Couval s obrovským náklaďákem tak rychle, jak to šlo, a sledoval při tom, jak za ním 
běží dva muži. Uplynulo deset sekund. Ať šlapal na pedál plynu jakkoliv mocně, náklaďák jel stále sotva 
osm mil za hodinu. “No tak! Jeď!” Křičel Gorgin a bušil rukou do volantu a přitom řídil náklaďák ze strany na 
stranu jako pramen DNA, aby ztížil dvěma běžcům dostat se k němu blíže. Uplynulo dvacet sekund. 

Adrenalin mu stoupal tělem do takové míry, že dokonce ani necítil svoji nohu, jak tlačí na pedál. Dva 
muži běželi a snažili se ho chytit, každý z jedné strany, ale ve třiceti metrech začal náklaďák nabírat rychlost 
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a běžci mu sotva stačili. Gorgin stále znemožňoval, aby se dostali blíže tím, že s náklaďákem stále vlnil 
sem a tam. Běžci to nakonec vzdali. Uplynulo čtyřicet sedm sekund. 

Jeden z mužů vytáhl pistoli z pouzdra u boku a namířil ji na náklaďák. Gorgin se přikrčil pod řízení a 
pečlivě sledoval boční zrcátka, ale ten muž nevystřelil a začal křičet na druhého běžce, který vypadal, že je 
bez dechu a rozhněvaný. Náklaďák byl úspěšně unesen. Gorgin zvedl vítězně pěst a zakřičel tak hlasitě, 
jak dokázal. 

Gorgin couval dál plnou rychlostí, dokud neměl mezi sebou a letadlem přinejmenším míli. Potom zpoma-
lil a zastavil se. Gorgin se rozhlédl dozadu do kabiny a uviděl skleněný džbán s vodou, který byl zpola plný 
a tak ho vzal. Byl těžký a bude dobře sloužit jeho účelu. Byl velice žíznivý, ale dokázal se ovládnout. Gorgin 
umístil tu nádobu s vodou dolů na plynový pedál a za použití svých tkaniček od bot ji přivázal k pedálu. Pak 
Gorgin odemknul dveře, zaklonil hlavu a jeho rty se pohybovaly v tiché modlitbě. Když skončil, jeho oči 
červeně zářily. 

Pravou rukou přeřadil z neutrálu na jedničku a opřel nádobu s vodou o pedál plynu. Dálnice byla rovná, 
široká a plochá a Gorgin věděl, že všechno, co potřebuje udělat, je namířit náklaďák na letadlo a pak už 
nikdo nic nezmůže, aby ho zastavil. 

 
*   * * * 

 
Frank běžel tak rychle, jak dokázal, ale jeho pohyblivost byla oslabená záchranou dr. Najafiho, na což 

nadával, když se zastavil vprostřed silnice. 
Náklaďák dál couval a tak Frank vytáhl svou pistoli, namířil ji na přední sklo, ale když se podíval za tu 

hrozivou mřížku, neviděl řidiče. 
Frank spustil svou paži a sklonil se, aby popadl dech. Frankovo tělo se třáslo. Jestli někdo chce tolik uk-

rást ten náklaďák, tak ať si ho vezme, jemu to je jedno. Stejně natankovali do letadla většinu paliva. Jediná 
věc byla v tom, že konečné náklady pro Helios stále dál a dál vzrůstaly. Teď musí přidat na účtenku ten 
palivový náklaďák. 

Frank se podíval na svou levou stranu a uvažoval, jak daleko je MRAP a jestli by Carson měl jet za ná-
klaďákem. Ale náklaďák se najednou o míli dál na dálnici zlověstně zastavil. Najednou Frankovi došlo, co 
se děje a tak běžel zpátky k letadlu. Rychle se podíval na MRAP, které sáňkovalo po písečných dunách asi 
míli daleko. Když se dostal k letadlu, běžel k výstupním dveřím. “Martine, můžeš teď s touto věcí couvat?” 

“Bude mi trvat několik minut, než všechno připravím…“ 
“Nemáme čas… máme nouzový stav…“ Frank ukázal na palivový náklaďák. “Ten náklaďák se chystá 

nabourat do letadla. Jak rychle můžeš couvat?” 
Martin se podíval směrem k náklaďáku. “Uvidíme…“ Zanořil se zpátky do letadla. Motory letadla téměř 

okamžitě nastartovaly, jejich mocný vysokofrekvenční hukot se rozléhal pouští. 
Raji se omámeně probral a všiml si, že jeho druh je pryč. Letadlo startovalo.  
Pneumatiky se hýbaly. Proč mi nikdo nic neřekl? Vždyť by mě mohli přejet! 
 

*   *  *  * 
 
Carson se otočil na Omara. “Co myslíš, že se tam děje?” 
“Někdo unesl ten náklaďák,” řekl Omar. “Myslím, že se ho chystají rozjet na letadlo. Jinak by dál couva-

li.” 
Náklaďák a letadlo stáli proti sobě jako dva pistolníci v patové situaci. 
“Zaměř na pneumatiky. Jakmile budeš mít zaměřeno, pal.” 
“Pane, je to náklaďák s palivem, jestli se netrefím…“ 
“LB, zastav vozidlo!” zakřičel Carson. LB okamžitě MRAP úplně zastavil.  
“Dobře, zaměř…“ 
“Sakra, pohybuje se.” 
Tanker se začal pohyboval směrem k letadlu, zatímco letadlo začalo couvat. Pomalu. Zmenšující se 

vzdálenost byla rozhodně ve prospěch náklaďáku. Omar udělal nějaké propočty svým trackballem a podíval 
se na termály v náklaďáku, zaměřujíce přitom na oblast motoru. 

“Řidič právě vyskočil z náklaďáku,” řekl Carson. “Máš palebnou linii? Musíme ho dostat, hned!” 
Omar kliknul a M2 vystřelila tři rány do motoru. Všechny tři byly přímé zásahy, ale náklaďák se dál nějak 

pohyboval, ačkoliv z jeho kapoty stoupala pára. 
“Pneumatiky!” zakřičel Carson. “Charlie, střílej na ten náklaďák, nezajímá mě, co zasáhneš, prostě ho 

zastav!” 
Napětí v MRAP bylo obrovské, téměř dusivé. Nouri a Parto se vzájemně drželi a Dorri se opírala o Par-

to. “Řekla jsem modlitbu, mami. Terranovi neublíží.” 
Parto se mírně usmála a přitáhla Dorri blíže. 
“Tak střílejte někdo! Křičel Carson. “Máme mezi nimi méně než čtyřicet metrů. Ten náklaďák se přibližu-

je rychle, střílejte hned!” 
Obě M2 najednou explodovaly přívalem palby. Pneumatiky náklaďáku se zredukovaly na cáry a nákla-

ďák se okamžitě naklonil na stranu a sjel ze silnice do prohlubně mezi severním a jižním pruhem a potom 
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se převrátil do výbušné ohnivé koule. Frank byl vržen asi deset stop od té exploze, ale zůstal při vědomí. 
Jak ležel rozpláclý na zemi, vzhlédl nahoru a měl dojem, že vidí Martina, jak shlíží dolů z okénka kabiny a 
tře si čelo. 

Motory letadla se najednou zastavily a Frank si poprvé za čtyřicet osm hodin pomyslel, že se může 
uvolnit. Pak nad sebou uslyšel slabé bušení. Posadil se. Peter stál v kabině a ukazoval na silnici, obličej 
stažený hrůzou. 

Frank přimhouřil oči a skrz dým uviděl statného muže, který se rychle belhal k letadlu ze vzdálenosti 
čtvrt míle. Byl to Gorgin a nesl tašku. Frank se postavil tak rychle, jak mu to jeho tělo dovolovalo. 

Byl v jakési formě šoku. Raji přišel k němu a začal hovořit, ale Frank si nebyl jistý, jestli mu rozumí. 
“Zpomal… co říkáš?” 

“On si pořád myslí, že se stále pokoušíme zničit letadlo,” křičel Raji. “Dej mi svou pistoli, to pro něj bude 
důkaz, že tomu tak není.” 

Frank vytáhl svou pistoli a stále otupělý ji podal Rajimu. 
Raji běžel směrem ke Gorginovi a mával rukama nad hlavou. Gorgin se zprvu zastavil, sáhl do tašky a 

vytáhl granát. Pak slyšel křičet Rajiho. “To je v pořádku. My teď spolupracujeme s těmi muži. Namvar je v 
letadle. Dosáhl lepší dohody s těmi Američany. Podívej… dali mi pistoli. Odlož ty granáty. Nechtěj to letadlo 
vyhodit do povětří.” 

Gorgin se zastavil. Byl asi třicet metrů od Rajiho a dalších šedesát od letadla. “Jak ti mám věřit? Možná 
jsi zběhl.” 

“Jestli nějaký z nich hodíš a znemožníš tak tomu letadlu odlet, všichni muži přijdou o své mzdy. Nemu-
sím ti říkat, co udělají pak.” Raji natáhl paže před sebe. “No tak, bratře, jaký důkaz potřebuješ? Podívej se 
na své obvazy? To udělali oni.” Raji ukázal na letadlo. 

Gorgin se podíval na hořící palivový náklaďák a potom za něj na MRAP. “Problém je v tom, že ti nevě-
řím. Proč by Namvar měl být v letadle? A proč jsi ty byl v bezvědomí? Pokoušel jsem se tě vzbudit… ne,” 
Gorgin zakroutil hlavou a podíval se dolů na povrch silnice, “něco je tu špatně.” 

“Podívej, vzal jsem si nějaké jejich prášky proti bolesti, příliš mnoho, vyřídily mě. Co se týká Namvara, 
chce jet s nimi…“ 

“Do Ameriky? Nevěřím ti. Namvar by nikdy neopustil Irán kvůli Americe.” Gorgin znovu začal kráčet k le-
tadlu, očima podezíravě prohlížel Rajiho a jak šel, křičel. “Proč jsi zběhl, Raji? Dali ti peníze? Slíbili ti cestu 
do Ameriky? Je to tak, ne? Chceš opustit Irán a žít v přepychu?” 

“Ne. Tak to vůbec není, Gorgine. Prosím tě, odlož tu tašku. Sebereme naše peníze, půjdeme domů a 
uděláme si velkou hostinu.” 

“Nevysvětlil jsi, proč jede Namvar do Ameriky,” Gorgin řval jako blázen. Byl jen deset metrů od Rajiho a 
dál pokračoval v chůzi směrem k letadlu podél krajnice dálnice. “Rozdíl mezi tebou a mnou je ten, že ty 
raději vezmeš snadno vydělané peníze tím, že hraješ s nepřítelem. Zatímco já, který ví, kdo je nepřítelem, 
ho přemůže… nebo při tom pokusu zemře.” 

“Gorgine, všechno, co říkám, je pravda. Co se týká Namvara, nerozumím tomu o nic víc než ty, ale viděl 
jsem to na vlastní oči!” 

Gorgin byl už blízko pozice Rajiho, na chvíli se zastavil a podíval se na něj vzteklým pohledem. “Tito 
muži zabili naše druhy. Pokoušeli se zabít mě. Pravděpodobně zabili i Namvara, a ty… ty tu stojíš, abys je 
ochraňoval?” 

Gorgin šel za Rajiho jako posedlý člověk. Raji šel za ním. “Nenechají tě jít tak blízko, abys to mohl hodit. 
Je to sebevražda. Chceš raději zemřít než vzít své peníze a udělat si hostinu? No tak, bratře. Zastav se!” 

Raji si klekl na kolena, položil pistoli na zem a sepjal ruce dohromady. “Gorgine, zastav se, podívej se 
na mě! Prosím tě, nechoď dál.” 

“Podívej se na mě, kdybych byl jejich loutkou, proč už bych tě nezastřelil? Proč bych tady prosil o tvůj 
život?” Raji si třikrát poklepal ukazováčkem na hlavu. “Přemýšlej, bratře, proč bych to dělal?” 

Gorgin se zastavil, otočil se a belhal se k Rajimu se zuřivostí v obličeji. “Nenávidím tento svět! Tam,” 
ukázal na letadlo, “sedí a zraňují naše lidi!” Pak ukázal směrem k MRAP. “A tam jsou další. Proč jsou vůbec 
tady, Raji? Proč?!” 

Gorgin se uklidnil a na chvíli se odmlčel. “A ty po mě chceš, abych ti uvěřil tvou historku, že Namvar na-
stoupil do této bestie… bratře… tím jsi to se mnou prohrál.” 

Gorgin se vynuceně smál, jako člověk, který nemá co ztratit. Pomalu vytáhl pojistku granátu, který držel 
v ruce, jako by vyzýval Rajiho, aby ho zastřelil. Ale Raji dokázal jen kroutit hlavou a šeptat jediné, “nedělej 
to.” Gorgin hodil granát do tašky a začal házet tašku přes hlavu, běžíce přitom k letadlu. Uběhl jen tři kroky, 
než ho kulka kalibru 0.50 sestřelila k zemi a granáty se vysypaly na silnici jako kameny padající na ztmavlé 
dno řeky. Raji padl k zemi, přikryl si hlavu a zadržel dech. Exploze byla ohlušující. 

Rajiho okolí explodovalo do oslepující záře světla a burácejícího řevu. Uplynul sotva jeden úder srdce, 
když se nad ním a kolem něj začala vlnit nepopiratelná přítomnost a jeho mysl ztratila stopu reality, které se 
učinil součástí. Pamatoval si jen jednu věc: dýchat, jen dýchat. 
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Kapitola 77 - Odlet 

Martin shlédl dolů z okénka kokpitu a studoval kráter na dálnici, který byl asi třicet metrů před ním. “Po-
třebuji vědět, jak je hluboký. Mnohem raději budu pojíždět za tu díru, než couvat tři tisíce metrů na této 
silnici.” 

Peter se postavil na špičky a díval se ven z bočního okénka. “Můžeš to otevřít?”  
Martin odemknul okénko v kokpitu a odsunul ho dozadu.  
“Franku, slyšíš mě?” zakřičel Peter. 
Frank vzhlédl jako omámený. Na krajinu jemně padaly dva sloupce kouře, podobné stínům obrovských 

nohou. “Co je?” 
“Můžeš prozkoumat hloubku toho dopadového kráteru? Chceme pojíždět dopředu za něj, pokud to 

půjde, abychom mohli vzlétnout přímo dopředu. Martin se obává couvání dozadu tři tisíce metrů.” 
Jistě, podívám se,” řekl Frank. Kráčel pomalu směrem ke dvěma tělům. Na dálnici bylo rozházeno něko-

lik nedotčených granátů. Gorgin byl mrtvý, ale jak Frank šel blíže, uslyšel rytmické sténání. Šel rychleji k 
pozici Rajiho a klekl si. Frank se podíval na MRAP, které jelo směrem k němu, a signalizoval, že potřebuje 
pomoct. Během minuty přijelo MRAP a téměř okamžitě vyběhl ze dveří Omar. 

“Člověče, rád tě vidím,” řekl Frank. 
“Já tebe taky, chlape.” 
Omar se podíval dolů na Rajiho. “Je ještě naživu?” 
“Jo, můžeš mi pomoct přenést ho do MRAP?” 
“Jistě.” 
Carson vystrčil hlavu ven ze dveří. “Jsi v pořádku, Franku?” 
“Hlava mě pekelně bolí, skoro na celém těle mám popáleniny, oči mě pálí od kouře, hladovím k smrti, 

ale kromě toho se cítím úžasně. Co ty?” 
“Bože, ty mluvíš jak nějaký starý chlap,” smál se Carson. “Něco ti řeknu, jestli se to letadlo dostane do 

vzduchu, půjdu se vloupat do své tajné skrýše s whisky a budu pít jako ryba. Jdeš do toho se mnou?” 
“Počítej se mnou.” 
“Se mnou můžete počítat taky,” řekl Omar. 
“Kdo říkal, že jsi pozvaný?” zavtipkoval Carson. 
“Po dnešku už nepotřebuju pozvání.” 
Omar a Frank odnesli Rajiho do MRAP a položili ho dozadu, kde byla ze stěny vytažená palanda. “Dob-

ře, odvezeme ho zpátky k letadlu a uvidíme, jestli by se na něj doktor mohl podívat.” 
“Musím jít prozkoumat tu díru… setkáme se zase tam.” 
“Pane,” řekl Charlie. “To místo s Generálem a Moshadem… oni se zase začali pohybovat.” 
“Kam?” 
“Naším směrem.” 
“Mám pocit, jako bych byl v nějakém zatraceném filmu Terminátor,” řekl Carson. “Jaká je jejich vzdále-

nost?” 
Charlie se na to usmál. “Sedm tisíc tři sta metrů.” 
“Nech je být. Odtamtud nám nemůžou nic udělat. Jestli se dostanou do dosahu termálu, dej mi vědět.” 
“Ano, pane.” 
Frank se protáhl dveřmi a šel zpátky k dopadovému kráteru, který za sebou zanechali ruční granáty. 

“Omare?” 
Omar nakoukl skrz okénko. “Co je?” 
“Je něco, co bych měl vědět při odstraňování těch granátů z cesty?” 
“Nejlepší věc, jakou můžeš udělat, je vytáhnout pojistky a hodit je co nejdál… nebo je můžeš použít pro 

nácvik trefy na cíl. Nechceš snad, aby je našly nějaké děti?” 
“Dobře, až budeš zpátky u letadla, řekni Martinovi, že dopadový kráter je hluboký jen jednu stopu a na-

příč má čtyři stopy. Měli jsme štěstí, že všechny neexplodovaly. Vzhledem k velikosti těchto pneumatik, 
když pojede dostatečně pomalu, budeme schopni v pohodě rolovat přes tu díru. Taky mu řekni, že až uslyší 
exploze, tak jen odpaluju ty granáty. Dobře?” 

“Udělám to.” 
Omar skočil zpátky do MRAP. Dveře se zavřely a MRAP couvalo k letadlu. 
Když MRAP přijelo zpátky k letadlu, vysadili Rajiho a rozhodli se, že nejlepší bude vytáhnout ho nahoru 

skluzavkou a nechat dr. Najafiho, ať se na něj podívá v letadle. 
Poté, co s Rajim skončili, Carson vzhlédl na Petera. “Už předtím jsem tě slyšel říkat, že máš v letadle 

spoustu proviantu. Máme tady dole lidi, kteří trpí hlady. Můžeš nám poslat dolů nějaké jídlo? Já vím, že 
jestli sním ještě další energo tyčinku, mohl bych spontánně vzplanout.” 

“Jistě, pošlu něco dolů skluzavkou,” řekl Peter. 
“Martine?” řekl Carson. “Myslím, že bys měl odjet, co nejdříve to bude možné. Máme tu další Baluchiany 

na cestě. Nejsou žádnou skutečnou hrozbou, ale až se dostaneš do vzduchu, já budu moci odjet a můžeme 
se tak vyhnout konfliktu s nimi.” 

“Chceš, abychom Rajiho vzali s námi?” 
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“Myslím, že to bude nejlepší. Když zůstane s vámi, my tu nemáme žádného doktora a máme jen zá-
kladní brašnu první pomoci.” 

“Takže doktor taky zůstává s námi?” 
“Jen jestli slíbíš, že ho vrátíš. Potřebují ho tady.” 
“Posílám ho dolů. Neexistuje způsob, jak bych se sem vrátil.” 
Martin se vrátil zpátky do kabiny a o pár minut později dr. Najafi jemně sklouznul dolů skluzavkou do 

Omarových čekajících paží. Omar mu pomohl dojít k MRAP. 
“Myslím, že jsme všichni připraveni,” řekl Carson. “Ještě jednou děkuji za jídlo. Doufám, že váš let bude 

hladký.” 
Martin přikývl. “Uhněte tím svým vozidlem na stranu a potom nám pomozte navigovat přes tamtu díru. 

Jakmile se za ní dostaneme, vzlétneme.” 
“Jistě.” 
 

*   *  * 
 
Bylo 10:50 ráno, když letadlo začalo pojíždět do své konečné vzletové pozice. 
Všichni byli na palubě. Někteří byli natolik zranění, že si ani nepovšimli, že dveře kabiny se zavřely a 

skluzavky vyfoukly. Terran, Sanjur, Namvar, Peter a Jamere se dívali z okének, rozrušeni odletem. Martin a 
jeho posádka měli v kokpitu napilno. Raji ležel vzadu v uličce, přes sebe měl přikrývku. Byl stále v bezvě-
domí. 

Na zemi vedli Frank a Omar letadlo za díru, které ji jen s minimálním úsilím bez nehody překonalo. Par-
to, Nouri a Carson byli venku z MRAP, které bylo umístěno asi sedmdesát stop za jižním pruhem cesty. 
Všichni mávali své sbohem, když motory letadla zesílily, oznamujíce svůj záměr. Během sekund se letadlo 
pohnulo kupředu a zrychlovalo dálnicí dál. Zdálo se to jako dlouhá doba, co bylo na zemi. Dorri, která před-
tím nikdy neviděla letadlo, se zeptala, “děje se něco špatně, zapomnělo, jak má létat?” Než Parto mohla 
odpovědět, letadlo začalo vzlétat a rychle šplhalo do oblohy, k velké radosti Dorri. 

Carson vlezl do MRAP. “Stav našich terminátorů?” 
Charlie zkontroloval nejaktuálnější data. “Asi před deseti sekundami se úplně zastavili. Vypadá to, jako 

by už se obraceli.” 
Když se všichni vrátili zpět do MRAP, Carson se posadil a s úsměvem se na všechny podíval. “Dobrá, 

chystáme se udělat následující. Pojedeme na místo, kde bude stín a vezmeme si ven to fajn jídlo z letadla a 
uděláme si piknik. Dobrý nápad?” 

Všichni se na oplátku usmáli a souhlasili. 
“A až s tím skončíme, pojedeme zpátky ke škole a zkontrolujeme našeho přítele Hamida. LB, najdi nám 

nějaký stín.” 

Kapitola 78 - Ochrana 

Terran v letadle po počátečních dvou hodinách úžasu tvrdě usnul. Zamiloval se do létání, ale po chvíli 
ho dostihl nedostatek spánku, stejně tak jako většinu ostatních, zvláště po pořádném jídle. Hluk motorů a 
plný žaludek byla dokonalá cesta jak ztratit vědomí. Po dvou hodinách letu byla kabina s cestujícími téměř 
tichá. Jenom Namvar a Sanjur byli stále vzhůru. 

Namvar se osmělil jít k sedadlu Sanjura, poté co ho viděl vracet se z toalety. “Nebude vám vadit, když si 
sednu vedle vás nebo si zdřímnete?” 

“Ne, budu rád, když si přisednete,” řekl Sanjur. “Opravdu jsem nikdy předtím nebyl v letadle. Prostě ne-
můžu spát, když jsem obklopen takovým luxusem. To je jako pětihvězdičkový hotel, který létá, že?” 

Namvar se zasmál. “Myslím, že máte pravdu.” 
“Dal jste si kuře nebo rybu?” 
“Rybu.” 
“Já taky,” vychrlil ze sebe Sanjur. “Bylo to úžasné. Už je to velice dlouho, co jsem jedl tak dobré jídlo. 

Když jsem dojedl, nezůstala na tom talíři ani molekula jídla. Mohli by ten talíř klidně vrátit do kredence a 
nikdo by nic nepoznal.” 

Namvar se usmál. “Jak jste se setkal s Terranem?” 
Sanjur se odmlčel a uvažoval, jak reagovat. “Jsem tím, kdo mu pomohl utéct od Moshada. Pochopte, on 

utekl z domova, aby našel nové učitele, kteří rozumí vědě, ale skutečným problémem, alespoň pro něj, bylo, 
že jeho lid od něj očekával, že bude plnit náboženskou roli. Něco, čemu říkají, jak jistě víte, Mahdi.” 

“Proč to byl pro Terrana problém?” 
“Nechtěl být Mahdi. On je brilantní, a jakmile to o něm Helios zjistil, chtěli ho získat. Kdo ví proč? Možná 

je jeho brilantnost velmi vzácná. Předpokládám, že Terran to velmi brzy zjistí, ale on má své vlastní plány. 
Takže na jednu stranu byl tlačen svým lidem, aby pro něj byl Mahdi, a na druhé straně Helios chce jeho 
intelekt, aby jim pomohl vytvořit nějaké úžasné technologie nebo něco takového.” Sanjurův hlas se stal 
téměř šepotem. “Ale Terran má své vlastní plány, které ani jeho kmen ani Helios nezná.” 

“A jaké jsou jeho plány?” zeptal se Namvar, přimhouřil oči a pokoušel se znít nenuceně. 
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“Víte, jednou mi to říkal nebo aspoň nějaké části toho, ale vlastně jsem tomu moc nenaslouchal… mys-
lím, že to má něco do činění s počasím. Ano, jsem si docela jist, bylo to počasí. Můžete se ho zeptat, až se 
probudí, jsem si jist, že bude šťastný, že to bude moci vysvětlit.” 

Namvar si překřížil nohy a poposedl si ve svém sedadle tak, že se opřel blíže k Sanjurovi. Potom ztlumil 
svůj hlas. “Mám takový pocit, že až přiletíme do Ameriky, budete mít v prvních několika měsících, než se 
Terran naučí anglicky, velký vliv. Doporučil bych, abyste o ničem z toho nemluvil.” 

“O které části?” 
“O tom, že je Mahdi nebo o jeho vlastních plánech. To vůbec není jejich věc. Samozřejmě, kdyby vás 

Terran požádal, abyste o tom hovořil, tak to je něco jiného, ale dělat to ze své vlastní vůle, inu, to je něco 
jiného.” Namvar se odmlčel a podíval se krátce z okénka. 

“Co chci říct, je, že nevíme, co má Helios v úmyslu. Měli bychom být opatrní, nemyslíte?” 
Sanjur několikrát mrknul. “Samozřejmě, máte pravdu, pane Akhtare…“ 
“Prosím, říkej mi Namvare.” 
“Dobře… Namvare, a ty mi říkej Sanjure. Jako hlupák budu působit velice přesvědčivě.” Sanjur se na 

sekundu odmlčel a potom se pro sebe zasmál a šťouchnul svým loktem Namvara do boku. “Oblbnul jsem 
tě?” 

Namvar se zdvořile usmál, nejistý, co měl Sanjur na mysli, ale měl jasný dojem, že Sanjur je mazanější, 
než předpokládal. 

“A co tvoje zázemí, Sanjure?” 
“Všechno, čím jsem, jsem se naučil sám - v učebně země. Považuji se za člověka země. Nemám žádné 

vzdělání - co se týká škol. Byl jsem vyhozen ve věku devíti let - pořád jsem mluvil, vůbec nestudoval - nějak 
tak. Ale našel jsem si uplatnění v umění prodávat a tak jsem se časem stal něčím jako obchodníkem. Velmi 
dobrým obchodníkem, to musím dodat. Ale potom - předpokládám, že stejně jako u nás všech - když udeřil 
Sunrot, má profese se změnila…“ 

Sanjur se otočil na Namvara. “Když jsi mluvil ve škole s Terranem, on se zmiňoval, že jsi byl Mawlawi… 
jak se přihodilo, že ses stal šéfem policie v Mashhadu, když jsi předtím byl učencem?” 

Namvar váhal. Ve velmi skutečném smyslu byl Sanjur jeho prostředníkem k Mahdi. Neměl jinou mož-
nost, než mu důvěřovat. Zhluboka se nadechl. “Strávil jsem sedm let ve škole Dar al-Shafa v Qom. Studo-
val jsem převážně Islámský zákon, ale také jsem měl rád poezii a Sufijskou mystiku. 

Byl jsem rozpolcený, kam mám dál směřovat, ale můj otec trval na zákonu. Poté, co jsem promoval, 
škola mi nabídla post učitele, který jsem dychtivě přijal.” 

“Co jsi vyučoval?” 
“Filozofii a Sharia zákon.” 
“Ty jsi byl filozof nebo právník?” 
“Více filozof… aspoň jsem se tak cítil. Učil jsem tam pět let, když udeřil Sunrot. Škola byla opuštěna, 

stejně jako všechno ostatní v Qomu.” 
“Kam jsi potom šel?” 
“Byl jsem v Karavaně přeživších. Tři moji studenti přežili a přesvědčili mě, že bychom mohli odejít do 

Mashhadu. Kolovaly zvěsti, že Mashhad přežil zemětřesení i větrné bouře, tak jsme šli. Tehdy to byl zma-
tek…“ Namvar při té vzpomínce zakroutil hlavou. 

“Setkal jsem se s jinými, kteří byli v té Karavaně. Z jejich popisu jsem rád, že jsem tam nebyl. Jak ses 
tedy stal šéfem policie a co je ještě důležitější, proč?” 

“Dostal jsem se do Mashhadu šest týdnů poté, co začal Sunrot. Byl jsem hubený muž, oděný jen v cá-
rech. Vzala mě k sobě bohatá rodina, protože jsem učil jedno z jejich dětí. Žili na předměstí Mashhadu a 
měli zásoby jídla, zlata, stříbra a diamantů. Otec měl bohatství dvaceti generací, aspoň tak mi to říkal. Mě to 
moc nezajímalo, protože peníze pro mě v té době nic neznamenaly. Dokonce jsem je nenáviděl.” 

Namvar se odmlčel, aby si dal doušek vody. “Jednou v noci přišel do sousedství gang zlodějů, kteří se 
beztrestně začali vloupávat do domů. Většina sousedů měla pistole, ale toto nebyli obyčejní zloději, kteří 
používají utajení. Oni si prostě prostříleli svou cestu do domů a pak je vyplenili. Rodiny obvykle zabili a 
potom žili v jejich domě. Oni byli zákonem. 

“Stalo se, že měli vůdce, který přepadl dům naproti přes ulici, kde jsem pobýval jako host. Věděli jsme, 
že náš dům bude také brzy obsazen. A tak jsem vytvořil plán, jak ochránit dům a nás. Plán se ukázal být 
funkční. Majitel a mnoho jeho dalších sousedů mě požádali, abych je ochraňoval. Nabídli mi dostatek pe-
něz, abych si mohl najmout personál, získat vozidla a tak. Tak jsem se stal šéfem policie.” 

Sanjur zvedl ruce. “Ale jaký byl ten tvůj plán… jak jsi přemohl ten gang?” 
Namvar pokýval hlavou. “Ano, inu, šel jsem naproti přes ulici a představil se. Jeho dům byl těžce ozbro-

jený a já jsem byl téměř zastřelen, než jsem se vůbec dostal dovnitř, ale nakonec mě vpustili. Vysvětlil jsem, 
kým jsem byl a jak jsem se sem dostal. Jméno toho vůdce bylo Abu a znal školu v Qomu. Jeho děda chodil 
do té stejné školy, takže jsem se najednou stal zasvěcencem. Řekl mi, že můj dům bude v bezpečí, ale 
když jsem ho požádal i o bezpečí dalších domů, začal se smát mojí naivitě. Myslím, že na mě byl zvědavý. 
Řekl mi, že jestli promluvím se zbývajícími majiteli a přijdu s uspokojující náhradou pro něj a jeho muže, že 
nás nechají na pokoji. 

“Tak jsem to udělal a nakonec jsme spolu uzavřeli dohodu. Řeknu, že to byla komplikovaná transakce a 
mé vzdělání mi dobře posloužilo. Každopádně takto to všechno začalo.” 
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“Ale ty jsi byl učený ve svatých dílech. Jak jsi potom mohl spolupracovat se zločinci?” 
“V té době, příteli, byl každý zločinec. Všichni buď pokřivovali, nebo porušovali zákony, aby přežili.” Od-

mlčel se a usmál se. “Říká se, že zákony jsou jako vítr.” Mohl jsem stále být učitelem, jen má učebna už 
nebyla výsadním prostorem z bílého alabastru se složitými rytinami a klenutými chodbami. To všechno bylo 
zničeno. Prostě už to dál neexistovalo, a tak jsem se rozhodl, že má učebna bude kdekoliv, kde se právě 
nalézám, a mými studenty bude kdokoliv, kdo se kolem mne vyskytne.” 

“Hm, ale ty jsi vyjednával jako obchodník…“ 
“Když studuješ zákony, máš pochopení pro vyjednávání. Ve skutečnosti to tím je; když oloupeš stavbu 

zákonů a práva, je to vyjednávání, dohoda.” 
“Ano, ale ty jsi učil Sharia zákon, jeho zdrojem je Bůh. Není to způsob, jakým jsi věřil?” 
“Je, ale po Sunrotu jsem pochopil, že Bůh je něco mnohem méně psaného a pevného, než jak jsem to-

mu věřil ve škole. Jsme součástí něčeho… nazvěme to experiment. Neznám jiné slovo, které by to lépe 
popisovalo. Podívej se na nás - sebe-vzdělaný obchodník a prostý učitel, sedící v letadle čtyři řady za Mah-
di, na cestě do Ameriky.” Namvar se usmíval, když v nevíře kroutil hlavou. “Jak by to mohlo být něco jiného 
než experiment?” 

“Ale jsi stále věřící?” 
“V Boha?” 
Sanjur přikývl. 
“Samozřejmě. Boží vůle není něco, co bych mohl pochopit nebo to zpochybňovat. Abych byl upřímný, 

byl čas, kdy jsem nevěřil, ale ten rychle uplynul. Když jsem slyšel Moshada říkat, že je tady Mahdi, v Mash-
hadu - doslova naproti přes ulici, cítil jsem, jak ty plameny uvnitř povstaly. O několik hodin později jsem ho 
potkal a neměl jsem pochyb. Má víra přežila všechnu tragédii Sunrotu a on… on je mou odměnou.” 

Sanjur cítil Namvarovy silné emoce v záchvěvech jeho hlasu. Podíval se ven okénkem, aby nechal Na-
mvarovi trochu soukromí. 

“Věříš, že je Mahdi, ale já si myslím, že on sám tomu nevěří,” konstatoval Sanjur. “Jak to že víš, že tím 
je?” 

“To je důvod, proč existuje proroctví. Abychom my, učenci, ho mohli rozpoznat, a jakmile bude nalezen, 
tak ho ochraňovat.” 

“Ochraňovat před čím?” 
“On bude použit mocnými k zabezpečení moci. A už se to děje. Mocní si ho odvážejí k sobě domů. Po-

kusí se ho svést k jejich vlastním programům a on bude odporovat. Kvůli jeho odporu se ho pokusí zabít.” 
“Jestli tak zní proroctví a ty ho chceš ochraňovat, proč jsi ho nechal nastoupit do tohoto letadla?” 
“Bylo to tím, co on si přál. Já nemůžu vynucovat svou vůli nad jeho.” Namvar se otočil a položil si ruce 

na srdce. “Já jsem duše v muži; on je Bohem v chlapci. Já budu následovat jeho vůli a budu ho ochraňovat 
podle svých nejlepších schopností. Doufám, že s tebou můžu počítat, že uděláš totéž.” 

“Stojí za zmínku,” řekl Sanjur s úsměvem, “že to dělám celou tu dobu, co jsem ho potkal.” 
Najednou vyšel z kokpitu Peter a rozhlížel se po kabině, jako by někoho hledal. Viděl, že Sanjur a Nam-

var jsou jedinými, kdo je vzhůru, a tak šel k nim. 
“Vypadá to, že se zastavíme v Olympii a budeme tankovat. Kapitán se domnívá, že nebudeme mít do-

statek paliva, abychom doletěli do Denveru. Až přistaneme, dám vám vědět, jaké jsou naše plány a jak 
dlouho se tam zdržíme. Může to být den či dva, uvidíme.” 

Peter se podíval směrem dozadu. “Raji je stále v bezvědomí?” 
Namvar se postavil a podíval se dozadu. “Ano, vypadá to tak.” 
Namvar se opět posadil. “Jak dlouho ještě?” 
“Naše nejlepší odhady nás vedou na zem kolem 2:30 P. M. lokálního času.”  
“Což je kolik hodin?” 
“Asi dalších jedenáct hodin, lituji.” 
Peter otevřel lahvičku s pilulkami, kterou držel v ruce. “Chce někdo z vás další kodein?” 
“Dal bych si ještě dva,” řekl Sanjur. “Jestli je můžete postrádat…“ 
“Jistě,” řekl Peter a vysypal dvě pilulky a podal je Sanjurovi. “Jakmile přistaneme, pokusíme se sehnat 

nějaké doktory, aby se podívali na všechny, kteří potřebují pomoc, ale možná to bude chvíli trvat. Namvare, 
co ty, jak ti je?” 

Namvar zdvořile zakroutil hlavou. “Myslím, že já jsem v pořádku, ale díky.” 
“Dobře, přijdu zase za hodinu či dvě. Myslím, že si jich taky pár vezmu a pokusím se usnout. Na vidě-

nou.” 
Oba muži přikývli. Sanjur spláchnul pilulky douškem vody. Do pozornosti Sanjura a Namvara se vrátil ti-

chý hukot motorů. Oba zvažovali v tichu svůj další postup. Sanjurovi se Namvar líbil a cítil k němu jistou 
spřízněnost. Bylo dobré vědět, že ve svých snahách o Terranovu ochranu není sám. Ačkoliv si nebyl jistý, 
jaké nepřátele by mohli potkat. Jednou věcí si ale jistý byl: nemůžou být horší než Moshad. 

Ze všech okřídlených stvoření člověka jsou trysková letadla jeho největším výdobytkem. Pro Sanjura to 
byl zázrak. Dokonce, i když kodein vtrhl do jeho krevního řečiště, bylo pro něj stále těžké zavřít oči. 
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Kapitola 79 - HCP 

Budova, která byla sídlem Velkého národa, byla známa jako Rada Guvernérů. Každá země, která byla 
členem GN měla Guvernéra. Ti žili všichni v budově Rady Guvernérů, která ubytovávala 163 národů. Byl to 
velký šestnácti podlažní komplex, ve kterém byla i zdravotnická zařízení, jídelny a rozsáhlé společenské 
prostory. 

Komplex za Radou Guvernérů vedl do Síně Občanů, kde byly vystaveny portréty význačných občanů, 
kteří přispěli nebo se obětovali GN. Jejich portréty byly malé - čtverce o straně asi čtyři palce, ale co chybě-
lo ve velikosti, bylo doplněno velkým množstvím těchto malých portrétů. Trevor Stanton se rád procházel po 
Síni Občanů, protože mu to připomínalo, že svět je nyní jedinou zemí, sjednocený. 

Různorodost barev pleti, oblečení, výrazů, šperků i obličejů byla opravdu pestrá. Na stěně byly prezen-
továny všechny členské národy, některé více než jiné, ale byla vynaložena velká snaha, aby reprezentace 
národů proporčně odpovídala velikosti jejich populace. Když se Trevor naposledy pokoušel ty obrazy spočí-
tat, skončil poté, co dosáhl pěti set, což bylo podle jeho odhadu sotva 15 procent. Takže si spočítal, že tu 
musí být okolo 3.000 obrazů, které pokrývaly stěny. Zadní stěna se zvedala až do výšky sedmdesáti stop. 
Někdy se opřel o protější stěnu a uvažoval o rozsahu svého úspěchu sjednotit celý svět. 

Bylo 1:10 P. M., Trevor byl doprovázen malým štábem manipulantů, kteří zajišťovali, aby byl dodržen je-
ho časový harmonogram a aby bylo všem potřebám Prezidenta učiněno za dost. Měl zpoždění deset minut 
na setkání se svým Ředitelem Fakulty, Joshem Sinclairem.  

Chtěl, aby se Josh setkal s vedoucími Rady Guvernérů, kteří byli nadšení z toho, že se dozví více o Ter-
ranovi Kahnovi a jeho očekávaném příletu do Denverského ALIGN Centra. 

Trevorův Personální Ředitel vybral pro setkání intimní zasedací síň s názvem Plaza Pět. Jejím podpiso-
vým nábytkem byl stůl z růžového dřeva, který měl oválný tvar a vprostřed do něj byl vyřezaný složitý korál-
kový vzor, který vyobrazoval pozemský solární systém. Korálkový solární systém obepínala jako pás aste-
roidů rytina provedená psacím písmem: “Veď mou paži. Pohybuj mými ústy. Ty máš pod sebou nadvládu 
Vesmíru. Vše je tvé stvoření.” Ke stolu se vešlo pohodlně šestnáct lidí, ale na toto setkání bylo pozváno jen 
sedm. 

Když Trevor dorazil do Plaza Pět, všichni povstali, aby ho pozdravili, potřásli mu rukou a v některých 
případech ho dokonce i objali. Jonathan Garfield z Velké Británie, William Van Duyn z Belgie, Mikhail Khil-
koff z Ruska, Connor Mathis z Německa, Liu Huang z Číny a Vincent Grévy z Francie. Tito lidé založili Ve-
doucí Koncil Rady Guvernérů. Ačkoliv to byla zdánlivě neplacená pozice, bylo to právě těchto šest, včetně 
Trevora Stantona, kdo ovládal moc GN a kdo byl jádrem mozkového trustu Heliosu. 

Josh Sinclair coby Ředitel Fakulty byl představen jako host Vedoucího Koncilu. Po úvodním představo-
vání pokynul Trevor shromážděné skupině, aby se posadila. Trevor zůstal stát, s rukama za zády. Měl na 
sobě béžově zbarvený oblek a pod ním jednoduchou bílou košili bez kravaty. “Džentlmeni, chtěl jsem vás 
formálně představit Joshovi. Vím, že někteří z vás se s ním setkali již dříve, ale dnešní okolnosti jsou neob-
vyklé hned z několika důvodů. Pozval jsem ho sem, aby se zúčastnil, protože on hrál pomocnou roli při 
umísťování Terrana Kahna do našeho zařízení v Denveru.” 

“Spojily se dohromady tři části naší skládačky,” řekl Trevor, držíce vztyčený svůj ukazováček. “Jedna, 
dostali jsme zprávu od našeho ředitele Konzervatoře v Mashhadu v Iránu, že v jedenáct A. M. lokálního 
času naše letadlo odletělo z Mashhadu a je na cestě do Denveru. Naše mise byla úspěšná.” V místnosti 
explodoval zdvořilý aplaus a všechny oči se otočily na Joshe, který souhlasně přikývl. Trevor zvedl dva 
prsty. “Druhá, v Terranovi Kahnovi máme intelekt, který ještě na naší planetě nebyl k vidění… a docela dost 
dobře vůbec nikdy. Nechám o tom trochu více pohovořit detailněji Joshe.” Trevor zvedl tři prsty. “Včera se 
přihodila trojnost: HCP vyrozuměla dr. Wyntona, že u svých subjektů dosáhli průměrné inteligenční přes-
nosti devadesát jedna procent. Jestliže má subjekt IQ jedno sto, jsou nyní schopni provést klon tohoto sub-
jektu a dosáhnout výše IQ devadesát jedna. Úžasný výsledek!” 

Trevor se usmál a odešel k baru za sebou. Pak otočil hlavu zpět ke svému publiku. “Samozřejmě, že 
nechceme klonovat subjekty s IQ jedno sto, ale vzhledem k mým matematickým schopnostem jsem musel 
použít zaokrouhlená čísla.” 

Muži se zasmáli jeho prostotě. 
Trevor otevřel dvířka baru, která ukrývala ornamentální stříbrný tác, na kterém byla sbírka překrásných 

skleniček a křišťálová dóza plná koňaku. Nalil osm skleniček a začal je rozdávat. “Všechny části, na kterých 
jsme tak těžce pracovali, se scházejí dohromady, džentlmeni. Teď si můžeme vychutnat ovoce naší práce.” 
Trevor pozvedl svou sklenku a všichni ostatní také. “Na zdraví, džentlmeni, na naše dobré novinky!” 

“Na naše dobré novinky.” Ozval se sbor hlasů a potom se v zasedací místnosti rozhostilo ticho, jak muži 
dychtivě koštovali nejlepší světový koňak, Cuvée 3.128.  

Trevor požádal Joshe, aby podal detailní zprávu o svém objevu Terrana Kahna a pohled Fakulty na jeho 
intelektuální výkon v Zahajovacím Programu Učebního Plánu. Povstalo mnoho otázek, které se týkaly pře-
devším Terranovy osobnosti, na které Josh ovšem omluvně krčil rameny, že neví. Během čtyřiceti minut 
byla Joshova zpráva úplná. Trevor ho vyprovodil ke dveřím, potřásl mu nadšeně rukou a nechal jednoho ze 
svých asistentů, který čekal před zasedací síní, aby vyprovodil Joshe ven z Plaza. 
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Pak za ním Trevor zavřel dveře a začal pro Vedoucí Koncil nalévat další rundu drinků. “Víš, Vincente, 
tento koňak je francouzský, nebo mi to tak aspoň bylo řečeno… poznáváš ho?” 

“Samozřejmě, že ho poznávám, je to Cuvée.” 
“Správně, to je on,” řekl Trevor. “Džentlmeni, co si myslíte o komentářích ředitele Fakulty?” 
“Všichni jsme četli to proroctví,” řekl Vincent, “zdá se, že je všechno v pořádku. Ale také všichni víme, že 

proroctví říká, že se ho pokusíme klonovat, ale on bude odporovat. To může politováníhodně znamenat 
milión různých věcí. Je jasné, že můžeme dostat jeho DNA, aniž by o tom věděl, takže jeho odpor se ne-
může týkat této záležitosti. Jakmile budeme mít klony, co může dělat?” 

“Někdy proroci prorokují svá přání,” řekl Connor. “Možná je toto jeden z těch případů.” 
“Souhlasím s Vincentem,” řekl Liu. “Musíme být velmi pečliví, abychom udrželi jeho klony oddělené a je-

jich práci utajenou. Tento projekt je samým základem naší budoucnosti. Jestli neuspějeme, naše budouc-
nost bude katastrofální, ne-li přímo nemožná.” 

Všichni u stolu přikývli. 
“Až se letadlo vrátí do Berlína, jak dlouho to bude předtím, než HCP bude mít svou první zkušební ver-

zi?” Zeptal se Trevor a otočil se přitom na Connera. Byl to statný muž s brýlemi v kovových obroučkách, 
hustými prošedivělými vousy a holou hlavou. 

“Dva týdny,” odpověděl Conner sebejistě. “Během deseti týdnů budeme mít první výsledky z našich tes-
tů. Kdo ví, možná do té doby můžeme být na devadesáti osmi procentech přesnosti.” 

“Proč ne rovnou sto,” řekl Trevor a připil na to svým koňakem. 
“Sto procent,” odvětil sbor. 
 

*   * * * 
 
Hodinu poté, co Trevor opustil zasedací síň Plaza Pět, ho čekal lehký oběd s jeho Personální Vedoucí, 

Zhou Hu, což byla Asiatka ve věku třicet plus, která byla schovankou Liu Huanga z velmi význačné šlech-
tické rodiny v Pekingu. Zhou měla trochu nadváhu. I s vysokými podpatky byla sotva pět stop vysoká. Pro 
mnohé byla její osobnost příliš analytická, ale nikdo nezpochybňoval, že má výtečné organizační schopnos-
ti. Ze všeho nejvíce byla expertem na řeckou mytologii. Nicméně byla brilantní v mnoha dalších oborech a 
byla jednou z vybraných, kterým bylo umožněno opustit Čínu a žít v Olympii v zařízení Rady Guvernérů.  

S jejími schopnostmi netrvalo dlouho, než si jí povšiml Trevor Stanton. Rychle ji vzal pod svá křídla, nej-
prve jako svou osobní asistentku a později jako Personální Vedoucí. 

V pletkách s Prezidentem měla značný vliv, ačkoliv si to málokdo uvědomoval. Byla ráda, že může hrát 
podřízenou roli na pozadí. Ale ti, kteří to o ní věděli, jako například ti z Vedoucího Koncilu, měli respekt k 
její mentální vytrvalosti a jejím ambicím. 

Když spolu procházeli Trevorův harmonogram na zbytek odpoledne, zaklepal na dveře jeho osobní asis-
tent a pak je otevřel jen natolik, aby mohl prostrčit dovnitř svou hlavu. “Pane Prezidente, zrovna jsme dostali 
zprávu, že letadlo přistálo ve Warren County.” 

“Warren? Myslel jsem, že letí do Denveru.” 
“Potřebovali palivo, pane.” 
“To museli mít silné protivětry… dobrá, to je skvělé! Setkáme se s nimi osobně. Georgi, zařiď pro ně do-

pravu. Můžou zůstat v našem apartmá pro hosty. Kolik jich je?” 
“Nevím pane, ale požadují zdravotnický tým.” 
“Tým?” 
“Ano, pane, to jsem slyšel.” 
“Můžeš dát Petera na síť, abych mohl mluvit přímo s ním? Ach, a jakmile najdeš Joshe, ať se ke mně 

připojí.” 
“Ano, pane.” 
George se vytratil a zavřel za sebou tiše dveře. 
“Vy ho chcete vzít sem?” zeptala se Zhou. 
“Je to příležitost, aby se setkal s Aban Molavi.” 
“A vy to vidíte jako dobrou věc?” 
“Vy ne?” 
“Co když uvidí v tom chlapci něco, co si bude přát, aby zůstalo v Iránu?” 
“Jako co…?“ 
“Nevím, ale myslím, že bychom měli jeho návštěvu držet v tajnosti. Nedělat to setkání zde. Snad ve vaší 

osobní rezidenci?” 
Trevor se opřel do svého koženého křesla a rozhlédl se po své kanceláři. Byla to překrásně vybavená 

kancelář v Opravdovém Severním Křídle, jak to nazýval. Opravdové Severní Křídlo bylo v severní části 
budovy Rady Guvernérů a bylo v něm umístěno celé funkční jádro Heliosu, týkající se globální vlády. 

“Chtěla byste se s ním setkat?” 
“S tím chlapcem?” 
Trevor přikývl. 
“Jistě… jestli chcete.” 
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“Tak se s ním setkáme v mém domě,” řekl Trevor a šel ke dveřím. “Georgi?” Během několika chvil vešel 
George do kanceláře. “Ano, pane Prezidente?” 

“Změna plánů. Necháme Terrana přijet ke mně domů. Je to soukromé setkání. Rozumíš?” 
“Ano, pane.” 
“Našel jsi Petera?” 
“Ano, pane, říkal, že vám zavolá za deset minut. Potřebuje nejdřív domluvit ten zdravotnický tým.” 
“Dobře. A co Josh?” 
“Udělám to hned teď, pane.” 
“Georgi, ještě jedna poslední věc. Zajisti, aby Peter dostal cokoliv, co bude potřebovat.” 
“Ano, pane.” 
George odešel a zavřel za sebou dveře. 
“Doufám, že Terran není zraněn,” řekl Trevor. “To by byla ostuda.” 
“Nic takového necítím, pane.” 
“Co to znamená?” 
Zhou se podívala dolů na své ruce, které měla složené na svém klíně. “Jen to, že někdy cítím jisté vě-

ci… to víte, ženská intuice.” 
“Chápu… dobře, doufejme, že máte pravdu.” 
“Pane, můžu vás o něco požádat?” 
“Prosím.” 
“Jakou roli Terran hraje? Mám na mysli to, že v Denveru ho budou vzdělávat, ale za jakým účelem?” 
“Inu, řeknu vám jednu věc, nebude to řecká mytologie.” Trevor se zasmál svému vlastnímu vtipu a po-

tom zvážněl. “Nevím. Bude to jeho vlastní volba.” 
“Co myslíte, že si vybere?” 
“To bych se měl zeptat já vás, vy jste tím, kdo má šestý smysl.” 
Zhou na chvíli našpulila své rty a odmlčela se. „… Myslím, že si vybere astronomii. Chlapec jako on se 

bude chtít dívat na hvězdy, aby viděl, jak je vesmír doopravdy velký.” 

Kapitola 80 - Souvztažnosti 

Eleanor kráčela rychle do své kanceláře. Asistent jí řekl, že její bratr Josh Sinclair ji čeká na síti. Když 
vešla do své kanceláře a zavřela za sebou dveře, doufala v dobré zprávy. Její počítač blikal a tak klikla na 
tlačítko Spojení. Otevřela se videoobrazovka. Vzhlédl na ni s úsměvem její bratr. “Ahoj, El, rád tě vidím.” 

“Díky, vypadá to, že máš dobrou náladu.” 
“Měl jsem zrovna setkání s mocnými nového světa a popíjel jsem drahý koňak… takže ano, mám dob-

rou náladu.” 
“To musí být pěkné, být pod světlem reflektorů. Nějaké zprávy o Peterovi a Carsonovi?” 
“Nic nového. Měli by být v Denveru kolem páté lokálního času.” 
“O čem bylo vaše setkání?” 
“Jen chtěli vědět více o Terranově osobnosti… na což jsem jim nemohl odpovědět. Vlastně je více zají-

malo toto než jeho intelekt. To mě trochu překvapilo.” 
Eleanor zaklonila hlavu a zírala na obrazovku s nepřítomným výrazem v obličeji. “Uvažují o těch sou-

vztažnostech,” řekla jemným hlasem. 
“Nerozuměl jsem…“ 
“Pokoušejí se zjistit poměr intelektuální přesnosti.” 
“Stále ti nerozumím,” řekl Josh. 
“Pamatuješ na tu zprávu, kterou Wynton vydal asi před měsícem? HCP našla silnou souvztažnost mezi 

intelektuální přesností v testech klonů a osobnosti. Například tichá, introvertní osobnost má nižší Poměr 
Přesnosti než extrovertní osobnost. 

Je tam významný vztah. Jejich zpráva měla široký rozsah výchylek - myslím, že byly v průměru 22 pro-
cent. Proto se tě ptali na takové otázky.” 

“Pravděpodobně máš pravdu. Myslím, že jsem tu zprávu zmeškal, ale pokusím si ji přečíst dnes v noci.” 
Josh se narovnal a podíval se do rohu své obrazovky. “Eleanor, počkej chvíli, mám příchozí hovor z Trevo-
rovy kanceláře.” 

“V pořádku.” 
Eleanor se přihlásila do databáze HCP a stáhla si soubor s názvem: Analýza souvztažnosti mezi osob-

ností subjektu a inteligenční přesností klonů. Kliknula na odkaz a otevřela ho v novém okně. Pak sjela dolů 
na Obsah. 

Existuje významný vztah mezi osobnostním indexem u subjektů s IQ nad 180 a tím, jak si jejich klony 
vedou v testech IQ. Subjekty s osobnostním indexem (PI, Personality Index) mezi 71 a 75 dosahovali prů-
měrného poměru přesnosti (FR, Fidelity Rate) 82 procent. Subjekty s PI mezi 76 a 80 dosahovali průměrné 
hodnoty FR 86 procent. Subjekty s PI mezi 81 a 85 dosahovali průměrné FR 92 procent.  
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V naší testovací skupině třiceti devíti subjektů žádný z nich nepřesáhl PI 85, ale naše hypotéza je, že 
osobnost subjektu hraje velmi podstatnou roli v přesnosti inteligence v klonovaných organismech. To by 
mohlo znamenat, že subjekt s PI nad 90 by se mohl s FR blížit 100 procentům. 

Ověřování PI u subjektů vytváří vysoký předpoklad pro FR a k dnešnímu datu je to nejspolehlivější 
předpoklad dosažení inteligenční přesnosti v klonech. 

V současnosti neexistují žádné teorie, proč existuje tato souvztažnost, ani jaký by mohl být příčinný 
vztah mezi PI a FR. Aby to mohlo být odhaleno, bylo by zapotřebí dalšího výzkumu. Podélné studie, které k 
dnešnímu datu máme, ukazují, že poměr FR se u klonů časem zhoršuje, což může být také ovlivněno PI. 
Tato teorie vyžaduje další studium, aby bylo dokázáno, že tento vztah existuje v dimenzi času. 

Eleanor přestala číst, když se otevřelo video okno s jejím bratrem.  
“To byl George. Důležitý vývoj. Letadlo přistane tady. Potřebuje palivo a pilot to zřejmě nechce riskovat 

do Denveru. Peter…“ 
“Terran je na palubě?” 
“Ano, to je potvrzeno, ale George říkal, že Peter žádá zdravotnický tým, takže někteří pasažéři jsou zra-

nění, v to zřejmě počítaje Petera.” 
“Panebože. Když jsem dnes ráno hovořila s Hamidem, zmiňoval, že se do toho zamotala Policie… vy-

padalo to, že celá ta věc byla velice komplikovaná. Doufám, že jsou všichni v pořádku.” 
“A ještě další věc - Trevor mě pozval na setkání s Terranem v jeho domě. Potřebuji už teď odejít, takže ti 

zavolám, až budu zpátky.” 
“Kdy budou odlétat?” 
“Nevím přesně. Pravděpodobně to zjistíme dnes v noci. Ale mám pocit, že tu zůstanou přes noc, aby si 

odpočinuli nebo dostali zdravotní péči. Opravdu nemám další informace. Nemluvil jsem přímo s Peterem. 
Doufám, že se k nám dnes v noci přidá.” 

“Zjisti, kdy plánují odlétat, abychom byli připraveni je přijmout. Dobře?” 
“Udělám to,” řekl Josh. 
“Ach, a zjisti, kolik jich přiletí. Hamid zmiňoval, že jich možná bude více než jen Nouri a Terran… říkal 

něco o nějaké ženě a její dceři. Tak to také zjisti. Dobře?” 
“Udělám to. Musím jít, El. Zavolám ti, až budu zpátky.” 
“Dobře. Měj se.” 
“Ty taky.” 
Videoobrazovka se vyprázdnila a vzrušený obličej jejího bratra nahradil výzkumný článek. Její vzrušení 

ze setkání s Terranem bylo nahrazeno frustrací, že se s ním setká první její bratr. Jak typické; ještě k tomu 
v domě Prezidenta. Zpoždění bylo zmírněno faktem, že Terranova přítomnost na palubě byla potvrzena, 
takže teď už to je jen o čekání. Musí jít oznámit svému personálu tu změnu plánů a nasadit při tom pěkný 
obličej. Pochybovala, že to je vůbec možné. 

Kapitola 81 - Ploty 

Bylo ještě brzy večer, když Josh, Zhou a Trevor přijeli do Trevorovy soukromé rezidence poblíž Front 
Royal ve Virginii. Smithsonův Institut měl velký kampus jménem Institut Ochranné Biologie a několik jeho 
budov přežilo Sunrot. Jedna z nich byla přeměněna na osobní rezidenci Prezidenta Stantona, ačkoliv měl i 
rezidenci v zařízení Rady Guvernérů, kde z důvodu pohodlí trávil většinu času. 

“Je to ironie, ale já vlastně žiji na Výzkumné Třídě,” řekl Trevor se smíchem a ukazoval na pouliční ce-
duli, která byla v nebezpečném úhlu ohnutá. “Ale myslím, že během jednoho nebo dvou měsíců plánují 
změnit název ulice na něco vhodnějšího, jako Právnická ulice.” 

“Nevěděl jsem, že jsi byl právník.” Zeptal se Josh. 
“Ano, snažil jsem se být právníkem ve Washingtonu a pokoušel se vyškrábat si svou cestu k mocen-

ským snídaním a ulovit pár vysokých politiků jako své klienty. Stejně jako všichni ostatní. Pak jsem se roz-
hodl, že bude lepší být politikem než právníkem, protože jejich moc je okamžitá a výdělek, i když nemusí 
být nutně lepší, přichází mnohem snadněji.” 

“Říkal jsi, že tento komplex kdysi býval majetkem Smithsonova Institutu?” 
“Jo, měli tady institut biologie. Dost velký komplex pro hordu biologů. Ale ty budovy, přinejmenším ty 

dvě, které přežily, vydržely i ty největší větry přes sto osmdesát mil za hodinu… aspoň tak mi to bylo řeče-
no. Tam bydlím.” Ukázal na dvoupodlažní prostou cihlovou budovu, která byla dost velká, ale neatraktivní. 

“Původně to byla chovatelská stanice v zajetí. Chovali tu ohrožená zvířata pro Zoo nebo něco takového. 
Každopádně se tu teď dobře stravujeme. Není to sice Bílý Dům, ale kdybyste viděli toto místo před osmi 
lety, tak teď je to velký krok nahoru.” 

Vystoupili z jeho černého SUV a šli ke vstupním dveřím, kde byli uvítáni dvěma strážci s automatickými 
zbraněmi v pozoru. 

“Kdybychom měli více světla, ukázal bych vám okolí, ale myslím, že Peter už je na cestě, tak počkáme 
uvnitř a dáme si drink. Dobrý nápad?” 

“Dobrý nápad.” 
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Vnitřek jeho rezidence byl mnohem bohatší, než Josh očekával. Bylo zřejmé, že to místo bylo přeměně-
no z institutu na palác.  

“Hraješ na piáno?” zeptal se Josh a ukázal na Velké Steinway Concertní Piáno v leštěném ebenu. 
“Ne, ale hosté častokrát ano, tak jsme ho tu dali. Ty hraješ?” 
Josh byl přitahován k piánu jako chlapec, který našel hračku, o které snil mnoho let a konečně zjistil, že 

je ve stejné místnosti jako ona. “Hrával jsem. Ale od Sunrotu už ne. Nezůstalo příliš mnoho pián. Určitě ne 
takových jako toto.” 

“Klidně si zahraj. Já nám zatím připravím drink. Co by sis rád dal?” 
“Co máš?” zeptal se Josh. 
“Jsem Prezident GN. Mám všechno.” Smál se. “Vážně, cokoliv chceš.” 
“Pro mě Baijiu,” řekla Zhou. 
“Máš pivo?” zeptal se Josh. 
“Jaký druh bys rád?” 
Josh si prohrábl rukou vlasy a pokoušel si vzpomenout na značky, které měl oblíbené. “Hm, Heineken?” 
“Budu zpátky za minutku, posluž si, zahraj si.” 
Josh přešel k piánu a posadil se. Zhou si našla křeslo poblíž. S hlasitým povzdechem se posadila, dala 

si lokte na podpěrky a prsty sepjala dohromady do věžičky. 
“Budu to muset nejdřív oprášit, tak buď prosím zdrženlivá ve své kritice.” 
“Nepatřím mezi dívky, které hrály na nějaký nástroj. Hudba mě nikdy tolik nezaujala. Nedělej si se mnou 

starosti.” 
Josh otevřel víko a usmál se nad slonovinovými klávesami. “To je starý Steinway. Pravděpodobně z 

dvacátých let.” Stiskl pedál doznění a potom se pokoušel vzpomenout si na nějakou píseň, ale jeho mysl 
byla prázdná. Tak zavřel oči. Stále však nic nepřicházelo. 

“Zapomněl jsi jak?” zeptala se Zhou škádlivě. 
“Myslím, že ano,” řekl Josh napůl šeptem. 
“Musíš se uvolnit. Zhluboka se nadechni a na třetí dech, až budeš vydechovat, věz, že tam budou noty.” 
Josh z nějakého nevysvětlitelného důvodu poslechnul její radu. Při třetím hlubokém dechu vydechl a ne-

chal své prsty rozběhnout. Hudba byla neučesaná, ale kvalita tónu piána byla tak ohromující, že i jeho ne-
obratné hraní mělo ušlechtilý hlas. Byl to mistrovsky postavený nástroj a Josh byl unesen jeho tónem. 

“To není špatné na někoho, kdo dvanáct let nehrál,” řekla Zhou.  
Josh přestal hrát. “Díky.” 
“Pokračuj.” 
“Ne… nechci si na ten zvuk příliš zvyknout. Bylo by příliš těžké ho pak opustit.” 
Přicházel Trevor a nesl drinky. “Zvu tě, můžeš sem přijít kdykoliv, kdy budeš chtít a zahrát si.” 
“Vážně?” 
“Myslím to vážně. Pět dní v týdnu pobývám v zařízení RG, někdy i sedm. A piáno je pořád tady. Jen za-

volej Georgovi a on to pro tebe může zařídit.” 
“Ach… to by bylo skvělé. Díky.” 
“V pořádku… drink?” 
Trevor dal tácek dolů pro Zhou, která si vzala svůj drink, a potom si Josh vzal svůj. 
“Myslel jsem, že bys mohl lépe nostalgicky zavzpomínat při pití z láhve, takže jsem ti nevzal sklenici.” 
“Díky,” řekl Josh. 
Trevorovu pozornost zaujal zvuk zavírajících se dveří od auta. Šel ke vstupním dveřím. “Tak tady jsou.” 
Trevor otevřel dveře a vyšel ven. Hvězdy zrovna začínaly vycházet na obloze, ale poblíž horizontu byla 

stále světle modrá záře. 
“Petere, rád tě vidím.” 
“Díky, pane. Omlouvám se, jsem trochu potlučený. Většinu odpoledne doktoři pracovali na některých z 

nás, takže jsme teď tak trochu připitomnělí od prášků proti bolesti. Omlouvám se.” 
“Není potřeba se omlouvat. Pojďme do domu a představíme se tam. Dobře?” 
“Dobře.” Peter pokynul Sanjurovi a Terranovi, aby ho následovali. Vešli do Trevorova domu, nejdřív Pe-

ter a potom Terran a Sanjur. Namvar a Raji zůstali na letišti pod lékařským dohledem. 
Když vešli dovnitř, Terran se rozzářil, jak uviděl překrásný interiér domova Prezidenta Stantona. Plyšové 

koberce na povrchu s tapisériemi, těžké sametové závěsy visící na oknech od podlahy ke stropu, prostorné 
místnosti, nábytek hodný krále. Byl to domov, který by si nikdy ani neuměl představit. Terran doslova zíral, 
zatímco všichni ostatní zírali na něj. 

Trevor předstoupil a podal ruku Terranovi. “Já jsem Prezident Stanton, ale říkej mi, prosím, Trevore, jak 
to dělají všichni moji přátelé.” 

Sanjur hned začal se svým překladem a Terran si s ním potřásl rukou, stále ponořený v majestátnosti 
toho domu. 

“Petere, možná bys nás mohl představit, ty znáš Joshe i Zhou…“ 
“Jistě, Zhou Hu, toto je Sanjur, jehož příjmení ani neznám.” 
“Rovach.” 
“Ach, Turkmén?” zeptala se Zhou. 
“Ano.” 
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“Zhou Hu je Personálním Vedoucím Prezidenta Stantona. Sanjur je Terranův překladatel.” 
“Takže vy jste učitel?” 
Ve světle surrealistických okolností, že je v domě nejmocnějšího člověka země, má v sobě čerstvou 

dávku prášků proti bolesti, které mu kolují v krvi a toho, že vidí krásnou ženu, která je bezúhonně upravená, 
se Sanjur zhluboka nadechl a modlil se, aby následovala slova. “Vlastně jeho učitel zůstal v Mashhadu. Co 
se týká řemesla, já jsem spíše obchodník, ale mluvím jeho jazykem.” 

Peter, jako dirigent orchestru, zaměřil pozornost skupiny na Joshe. “Sanjure, toto je Josh Sinclair, Ředi-
tel Fakulty.” 

Sanjur si s ním potřásl rukou. 
“A samozřejmě, toto je Prezident.” 
Sanjur se uklonil s rukama sepjatýma dohromady. 
Když bylo představování dokončeno, Terran pomalu procházel kolem obvodu obývacího pokoje a 

zkoumal jeho nábytek. Dotkl se piána. Velký krb rámovala dlouhá police s cetkami - převážně státními dary. 
Terran nedosáhl na objekty jinak než svým zrakem, ale viděl tam některá překrásná skleněná díla - nefrito-
vou řezbu vítězných koňů v bitvě a znamenité miniaturní malby. Trevor sledoval s velkým zájmem, jak Ter-
ran chodí po místnosti a nevšímá si probíhajícího představování. 

Když bylo dokončeno představení Sanjura, zavolal Terrana, aby ho představil Zhou a Joshovi. Poté, co 
Zhou komentovala jeho modré oči, ukázala na své vlastní, jako by se ptala Terrana, jak k nim přišel. Sanjur 
začal mluvit, ale Terran ho přerušil. “Řekni jí, že jsem míšenec, ale nic víc.” 

Sanjur přeložil a Zhou přikývla. “On tedy rozumí anglicky?” 
Sanjur se usmál. “Nemluví anglicky, ale má záhadný způsob, jak vydedukovat, co lidé říkají.” 
Zhou se usmála. “Vaše angličtina je výborná, jak jste se ji naučil?” 
“Jak jsem říkal, byl jsem obchodník, turisté byli mou krví. Musel jsem se naučit mnoho jazyků. Učil mě 

převážně můj otec, ale stejně tak bych mohl říct, že mými učiteli bylo tisíce Angličanů.” 
“Ach, to vysvětluje ten přízvuk,” řekla Zhou. 
“Můžu někomu nabídnout drink?” zeptal se Trevor a podíval se na Petera, Sanjura a pak na Terrana.  
“Myslím, že voda bude nejlepší,” nabídl Peter. 
“Co pijete vy?” zeptal se Sanjur Zhou. 
“Jmenuje se to Baijiu, je to výborné. Chcete zkusit?” Zhou podala svou sklenku Sanjurovi, který přikývl, 

vzal si sklenku a napil se. 
“Ano, dal bych si to také, prosím.” 
“Seš si jistý?” zeptal se Peter. “Ty pilule proti bolesti?” 
“Myslím, že jedna sklenka bude v pořádku,” odpověděl Sanjur. 
“Dobře, hned budu zpátky, posaďte se zatím a udělejte si pohodlí.” Trevor se otočil na Terrana a poky-

nul mu, aby ho následoval. “Pojď se mnou a já ti něco ukážu.” 
Terran právě zkoumal mramorovou sochu Venuše de Milo v životní velikosti a jak Trevor scházel dolu ze 

schodů, následoval ho. 
Jakmile přišli na podestu, Trevor nalevo otevřel dveře ven a pokynul Terranovi svou paží, aby šel dál. 

On na chvíli zaváhal a potom vešel. 
Pokoj měl velké skleněné posuvné dveře a Trevor šel k nim a otevřel je. Pak pokynul Terranovi, aby šel 

ven. Na terase byl velký týkový stůl s židlemi a dalekohledem. Terranovi se rozzářily oči. 
“Víš, co to je?” 
Terran přikývl, oči doširoka otevřené. “Dalekohled.” 
“Správně. Teď se postav tady,” Trevor umístil Terrana přímo k dalekohledu a potom ukázal na kukátko. 

“Podívej se skrz toto.” 
Terran následoval instrukce a trochu se sklonil. Trevor viděl, jak se mu po tváři rozšířil úsměv, přestože 

se Terran díval dolů.  
Trevor stiskl tlačítko na straně dalekohledu a on se sám zaměřil. Terran se trochu odtáhl, jak se daleko-

hled pohyboval do nové pozice. Když se zastavil, Trevor přikývl. 
“Je naprogramovaný, aby se díval na různé galaxie, jako jsou Plejády, Orion a planety jako je Saturn a 

Venuše a samozřejmě také na Měsíc. Sakra, ty nerozumíš ničemu, co jsem řekl…“ 
Trevor se pro sebe usmál, vzal Terranovu ruku a umístil jeden z jeho prstů na tlačítko na straně daleko-

hledu. “Prostě mačkej tady. Budu hned zpátky. Dobře?” 
Terran roztržitě přikývnul a stiskl tlačítko. 
Trevor se pro sebe usmál a šel dovnitř pro drinky. Uvažoval o tom, jak malou a nezajímavou osobou 

Terran je. 
Není ničím z toho, co si představoval. Je velmi tichý. Bohužel, Terran pravděpodobně nebude mít vyso-

kou hodnotu Osobnostního Indexu. 
Když chystal sklenky pro své hosty, přišla dolu ze schodů Zhou. “Tak kde je?” zeptala se. 
“Dal jsem na tvou radu a představil ho nebi.” 
“Jestli je tím, čím si myslíš, že je, pak tam nebude potřebovat žádné představování.” 
Trevor se nad jejím komentářem zasmál. “Baluchianský míšenec, hubený, malý, mluvící jediným jazy-

kem… není to přesně to, co jsem očekával. Nejsem si jist, jestli je tím, v co jsme doufali, ale první dojmy - to 
jsem se těžce naučil  - zisk nepřinášejí.” 
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Trevor nalil drinky a ohlédl se za sebe, když Zhou šla na terasu. “Říkal jsi, že se dívá dalekohledem?” 
“Ano.” 
“Není tam. Řekl jsi strážcům o naší návštěvě, že?” 
“Sakra!” Trevor vyběhl ven na terasu a Terran byl pryč. Na chvíli naprosto propadl strachu a pak uviděl 

malou tmavou postavu ve vzdálenosti asi padesáti loktů, která vypadala, že se nad něčím ohýbá poblíž 
třicet stop vysokého plotu, který lemoval komplex. “To musí být on.” Ukázal. 

Trevor a Zhou napůl šli, napůl běželi Terranovým směrem. “Nedotýkej se toho plotu.” 
Terran se postavil a otočil se k nim, když se k němu blížili. 
“Vezmeme ho dovnitř,” řekl Trevor Zhou. “Možná bys ho mohla vzít za ruku…“ 
“Nejsem mateřský typ,” řekla Zhou. “Omlouvám se.” 
Když přišli k Terranovi, ukazoval na něco na zemi. “Zemřela kvůli tomu plotu. Zabil ji.” 
Byla to sova. Měla roztažená křídla, ale ležela obličejem dolů. 
Trevor se podíval na Zhou. “Jak mu mám vysvětlit elektrický plot?” 
“To nevysvětlíš. Pojďme. Tady venku je chladno.” 
Trevor natáhl ruku. “Pojďme, Terrane.” 
Terran si kleknul, zvedl tu sovu, upravil jí křídla a potom ji podržel ve svých rukách jako dítě. Tělo sovy 

mělo velikost velkého fotbalového míče. Její drápy, které byly spálené od elektrického plotu, měly téměř 
stejnou velikost jako Terranovy ruce. 

Trevor začal kroutit hlavou, říkajíce ne. Sovy jsou špinavá stvoření. Ale vypadalo to, že Terran svou pra-
vou rukou hmatá její pulz. Zhou už byla na cestě zpět do domu. Potom Terran dal svou ruku na hlavu sovy 
a vypadalo to, že jí masíruje lebku. Potom se jemně dotkl jejích drápů. Pak položil tělo sovy opatrně na 
zem, pohladil ji po hlavě a odešel. 

Trevor se díval střídavě na sovu a na Terrana a pak začal odcházet za ním domů. Pak najednou uslyšel 
neklid bušících křídel. Otočil se a uviděl velkého, téměř beztvarého ptáka odlétat pryč do okolních lesů. 

“Viděl jste to taky někdo?” zakřičel Trevor. “Ta sova se zdvihla a odletěla pryč. Zhou, viděla jsi to?” 
Ale ona už byla blízko terasy a předstírala, že neslyší. Noční vzduch byl čerstvý. Drobný chlapec kráčel 

před ním. On tu sovu oživil? Pomyslel si Trevor. Je možné, že to, co si myslí, že viděl, opravdu viděl? Mož-
ná to byl nějaký kamarád té sovy. Možná to byl jiný pták. Možná, že ta sova byla jen omámená. Zaplavilo 
ho tucet jiných vysvětlení, až nakonec začal nedůvěřovat svým vlastním očím a uším. Ve chvíli, kdy se jeho 
nohy dotkly betonu terasy, odmítl tu věc jako nemožnou. Jediné, co potřeboval, byl drink. 

Jsme zmateni věcmi, které vypadají magicky. Žádné naslouchání nemůže být celistvé. Žádný vhled ne-
může být úplný. Žádný dotek se nemůže procítit za stroj. Tyto pochyby nás zbaví síly. Vznáší se nad námi, 
neprojevené, zatímco to magické vzdoruje ve stínech našich pochyb a nevíry - pokryté našimi programy. Ty 
věci, které nemají jména, jsou těmi nejhoršími magickými kletbami, protože bezejmennému nemůže být 
nikdy doopravdy uvěřeno a je to právě bezejmenné, čemu nade vše toužíme věřit. Vytváříme jména, miliar-
dy jmen. Jsou namalována na každém objektu v našich myslích. Doufáme, že udělí poznání, ale ty miliardy 
jmen mohou zastřít něco opravdu nádherného. 

Kapitola 82 - “Ne.” 

Nechala svůj počítač třikrát zazvonit. Nechtěla, aby si Josh myslel, že na jeho telefonát čeká, ačkoliv 
tomu tak bylo již dvě hodiny a patnáct minut. Eleanor klikla myší. Na počítačové obrazovce se otevřelo 
video, ze kterého na ni zíral Joshův prázdný pohled. 

“Zdravím jasné oči,” řekla Eleanor. 
“Uvědomuji si, že vypadám trochu opile, tak nebuď žárlivá.” 
“Jak to šlo?” 
“Terran není to, co jsem si představoval. Proroctví můžou být tak… přehnaná.” 
“Co tím myslíš?” 
“Je to malé dítě, El, sotva čtyři stopy vysoké. Moc toho nenamluví. Podivný míšenec. Ani na mě svou in-

teligencí nijak nezapůsobil. Trevor ho vzal ven, aby se podíval jeho dalekohledem, pak šel udělat drinky, a 
když k němu o minutu později přišel, to dítě bylo na zahradě a prohlíželo si nějakou mrtvou sovu či co. To 
nezní jako génius, ne?” 

“Ach, a další věc, jeho překladatel není jeho učitel, je to nějaký Casanova, který celou noc jel po Zhou 
Hu, Trevorově Personální Vedoucí. A mezi jeho prášky proti bolesti, chlastem a rozrušením s Zhou, myslím, 
že jeho překlad stál za hovno… omlouvám se. Měl potlučený obličej. Peter taky vypadal špatně. Ti chlapi 
prošli peklem, aby to dítě sem dostali. Budu ti ten příběh vyprávět, až budu střízlivý, ale věř mi, bylo to pe-
klo!” 

“Říkáš, že Nouri nepřijel?” 
“Ne, ne, byl to nějaký chlápek jménem Sanjur… Rovach. Vysoký muž. Jeho obličej vypadal, jako by byl 

používán jako boxovací pytel pro boxera těžké váhy. Nechtěl nám říct, jak se to stalo…“ 
“Proč nepřijel Nouri?” zeptala se Eleanor a v jejím hlase bylo znát rozrušení. 
“Podle popisu, který nám dal Peter, se rozhodl zůstat se ženou, která našla Terrana… zapomněl jsem 

její jméno.” 
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“Láska?” 
“Něco takového… měla dceru, což byla pravděpodobně taky komplikace. Každopádně my jsme tu teď 

zůstali trčet s tím Sanjurem.” 
“Ale mluví Baluchiansky?” 
“Ano, tvrdí to a vypadá tak. Ale zřejmě nemá takový slovník, jaký by býval měl Nouri.” 
“Máme program angličtiny, který dr. Sorenson vyvíjí pro Terrana. Nezabere mu to více než týden, aby 

angličtinu ovládl. Sanjur nebude překážkou, neměj starost.” 
“Jsou tu další lidé, které vzal s sebou,” řekl Josh. “Zapomněl jsem jeho jméno, ale dříve byl šéfem policie 

v Mashhadu, a pak taky jeden z jeho poručíků nebo něco takového. Dnes v noci nepřišli, protože jsou zřej-
mě v ještě horším stavu než Sanjur a Peter… což opravdu něco říká.” 

“Měl jsi možnost promluvit si s Peterem?” 
“Ani ne.” 
“A co Prezident?” 
“Měl asi podobný pocit jako já… to dítě se mu zdálo tiché a samotářské.” 
“Není příliš hovorné ani zajímavé. Je těžké ho vidět jako nejchytřejší osobu na planetě. Nevím, možná 

jen teskní po domově.” 
Eleanor se zhluboka nadechla a opřela se do své židle. Pokoušela se nějak vstřebat chaotický download 

od svého opilého bratra. “Dovol, abych ti kladla otázky, a ty mi na ně budeš odpovídat, jednu po druhé. 
Dobře?” 

“Tak začni.” 
“Otázka jedna: řekl jsi, Terran je zvláštní míšenec. Co jsi tím myslel?” 
“Zhou upozornila na jeho oči - jsou modré - což není zrovna typická barva pro Peršana, a tak se ho na to 

zeptala a on odpověděl, že je míšenec. Nechtěl to rozebírat dál.” 
“Otázka dvě: proč ho doprovází šéf Mashhadské policie?” 
“Předpokládali jsme, že to nějaký typ bezpečnostní záležitosti, že chce Terranovi poskytovat ochranu, 

ale ukázalo se, že ten chlápek byl náboženský učenec v nějaké přepychové škole a že je Terranův stoupe-
nec nebo si myslí o Terranovi, že je tím… tím Mahdi.” 

Eleanor přikývla a naklonila se blíže k monitoru. 
“Otázka tři: říkal jsi, že Terran nevypadá příliš inteligentně. Na základě čeho vyvozuješ tento závěr?” 
“Koukej, Sis, možná nejsem nejlepší posuzovatel inteligence na světě, ale měl jsem možnost sdílení s 

různými UHIQ - jsou všichni tak trochu… nepřizpůsobiví, nepředvídatelní, ale mají zapálení. Položíš jim 
dobrou otázku a oni mluví a mluví.” 

“Ukážeš jim jejich první dalekohled; budou na něm viset, dokud je neodtáhneš pryč. Jen říkám, že on 
nesplňuje mé představy o ultra-inteligenci.” 

Eleanor se odmlčela, zatímco Josh se dlouze napil vody. 
“Otázka čtyři: co si o něm myslí Prezident Stanton?” 
“To, co já; myslím, že jím nebyl zaujat, ale ponechává si naději, že CIP skóre je dostatečný důkaz. Mys-

lím, že ho také zaujala ta záležitost s míšencem, protože o tom v proroctví není žádná zmínka a nejedná se 
o triviální rozdíl, když to řeknu jemně. Jestli není Mahdi a má vysoké IQ, ale ne tak vysoké, jak jsme doufali, 
a je typem samotářské osobnosti, můžeme se dostat do slepé uličky. Skutečnost, že s sebou přivezl čtyři 
další, včetně šéfa policie, jen přidává na podivnosti. Nevím, myslím, že Trevor byl zklamaný.” 

“Otázka pět: kdy budou odlétat do Denveru?” 
“Hned ráno. Měli by dorazit kolem desáté tvého času.” 
“Poslední otázka. Vzorek DNA… Peter ho stále získává, že?” 
“Ano, už ho má. Byla to součást lékařského vyšetření, když přistáli. Martin, pilot, ho přinese do HCP 

přímo z Denveru.” 
“Je ještě něco, co se dnes v noci přihodilo a co považuješ za zajímavé?” zeptala se Eleanor. 
Josh se znovu dlouze napil vody a utřel si pusu rukávem. “Zhou se ptala Terrana, jestli věří v Boha.” 

Josh se znovu napil. 
“Co řekl?” 
“Ne.” 
“Ne?” zeptala se Eleanor. 
“Přesně tak… to není odpověď, kterou bys očekávala od Mahdi, že?” 
Eleanor se téměř neviditelně usmála. 

Kapitola 83 - UHIQ 

Bylo 10:12 A. M., když zvuk proudových motorů poprvé prolomil ranní ticho. Eleanor a Liam čekali s ma-
lým týmem obslužného personálu ve dvou černých SUV před budovou Front Rage Spaceport. Okýnka měli 
otevřená jen natolik, aby slyšeli zvenčí. Byl chladný větrný den, když si uvědomili Boeing 777-X nejprve jako 
vzdálený zvuk a potom jako stříbrný záblesk na obloze. Eleanor a Liam vystoupili ze SUV, aby se podívali, 
jak přistává. 
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Byli nadšení, že konečně uvidí Terrana. Ve Výzkumném Centru Fakulty byli jedinými, kteří věděli o jeho 
statutu Mahdi. Všichni ostatní ho brali jako UHIQ (vyslovuj: You Hick, což je zkratka za Ultra-High Intelli-
gence Quotient) [angl. You Hick = Ty venkovský burane]. Nikdo jiný nevěděl o jeho údajném postavení jako 
Mahdi. Bylo rozhodnuto potlačit tuto část Terranova profilu, aby byla zajištěna minimální předpojatost. Vět-
šina akademiků ve výzkumném centru byla osobně vybrána Eleanor a ona si dobře uvědomovala, že téměř 
všichni z nich jsou ateisté na smrt a ti, kteří ne, jsou agnostici. Kdyby se dozvěděli o Terranově předpoklá-
daném postavení, vyhýbali by se mu jako moru. 

Bylo rozhodnuto, že od první zmínky o Terranově pověsti bude jeho plášť coby Mahdi zatajen. Noční 
zpráva jejího bratra byla jistým způsobem utvrzující. Jestli se Eleanor ohledně Terrana něčeho obávala, pak 
to bylo jeho otevřené přiznání, že je Mahdi. Tím by všem ve výzkumném centru odhalil své Božské povin-
nosti. Všichni by ho pak na oplátku okamžitě vnímali jako toxického a rychle by s ním odmítli pracovat. 

Změnit mysl UHIQ byla jedna z největších výzev.  
Kdyby to byla věda, pak by data vědy mohla nakonec přetrumfnout názor UHIQ a dotlačit ho ke změně 

mysli, ale i tehdy by ta data musela být naprosto nepopiratelná. Kdyby to mělo co dělat s chomáčem nábo-
ženství nebo nádechem spirituality, změna myslí UHIQ by byla nemožným výkonem. 

Tato záležitost byla jednou z prvních, kterou Eleanor a Liam budou muset s Terranem prodiskutovat. 
Budou požadovat, aby zatajil svou islámskou korunu coby Mahdi a neotvíral svou víru v Boha nebo něco 
duchovního. Výzkumné Centrum Fakulty mělo ryze vědeckou podstatu. Na ničem jiném nezáleželo. Jestli s 
ním v této záležitosti budou schopni domluvit jeho ústupek, pak jsou optimističtí v tom, že Terran bude 
vším, čím doufali, že bude. 

K letadlu, které pomalu pojíždělo, bylo přiváženo mobilní schodiště. Sahalo asi tři stopy pod ret výstup-
ních dveří. Ne moc přesná shoda. Jak pasažéři začali vystupovat, museli skočit nebo se snížit k první po-
destě schodiště, což pro mnohé pasažéry nebyl snadný úkol, vzhledem k jejich fyzické kondici. Co se týká 
Terrana, ten skočil jako chlapec, který byl příliš dlouho zavřený. S lehkostí seběhl dolů po schodech a zá-
bradlí se ani nedotkl. 

“Vypadá to, že má dost energie,” pozoroval Liam. “Tvůj bratr měl pravdu, je malý.” 
“Víš, co se říká o malých baleních…“ zavtipkovala Eleanor, když vyšla k Terranovi s napřaženou rukou. 
“Vítej v Denveru. Já jsem Eleanor.” 
Terran si s ní potřásl rukou, trochu se jí podíval do obličeje a potom se uklonil. “Já jsem Terran.” 
“Ano, víme, kdo jsi…“ Eleanor se zasmála. “A toto je dr. Sorenson. Pamatuješ na něj?” 
Terran potřásl hlavou a přikývnul. “Ano.” 
“Kdo je Sanjur Rovach?” zeptala se Eleanor. 
Terran ukázal na Sanjura, kterému pomáhali dolu ze schodů. 
“Liame, můžeš přivést Sanjura do našeho auta? Ty dva vezmeme s sebou a zbytek může jet v druhém 

autě.” Eleanor ovinula svou paži kolem Terrana. “Pojď se mnou, půjdeme pryč z toho větru a chladu.” 
Přešli krátkou vzdálenost k SUV a vlezli dovnitř. On má modré oči. Eleanor se ze všech sil pokoušela 

nezírat, ale bylo to téměř nemožné. Byl pro ni magnetický. Byl tím, v co doufala. Už od Sunrotu, už od počá-
teční dohody, kdy byla požádána, aby našla a zajistila nejlepší světová UHIQ, doufala, že jednoho dne 
najde mladou mysl s jeho inteligencí, která bude moci být formována. 

Eleanor četla to proroctví, které jí její bratr dal od Vedoucího Koncilu, ale nezajímal ji Mahdi, ani ti politi-
ci. Vůbec se nezajímala o klonovací program. Byla skeptická k tomu, že by klony mohly dosahovat brilant-
nosti jejich původního Subjektu. Argumentovala tím, že IQ je jen barva, plátno a štětce, zatímco umělec 
zůstává nepostižitelný a v IQ koeficientech ani v klonech nebude k nalezení. 

Tady klonování selže. To, v co doufala, bylo přesně tím, co teď bylo před jejíma očima: Terran Kahn. On 
bude tím UHIQ, které bude schopné sestavit celý obraz dohromady. 

Tak různorodé technologie jako počítače, medicína, vesmír, genetika, potrava, odsolování vody a tele-
komunikace; ty všechny a stovky dalších byly hibernované na serverech a čekaly na tu pravou mysl, která 
je odemkne a pustí je zpátky do společnosti. 

Eleanor a Liam se vnímali jako architekti Terranovy inteligence, jelikož ji budou moci vést k projektům, 
které budou jeho typ intelektu a zvláštních schopností nejvíce potřebovat. Seznam v jejich projektu byl 
dlouhý, ale oni věděli, že jeho mysl bude hbitá a schopná všechno to integrovat. On bude schopný vidět 
souvislosti a docela možná objeví nové způsoby, jak věci dělat, které budou dokonce lepší než ty minulé. 

Peter zaklepal na okénko u Eleanor a vytrhl ji z jejího zasnění. Stáhla okénko dolů. 
“Můžeme si promluvit?” 
Eleanor se omluvila a vystoupila z auta. “Ty musíš být Peter.” 
“Jsem. A předpokládám, že ty jsi Eleanor.” 
“Ano, jaká byla cesta?” 
“Dobrá.” Peter ji podal složku, která byla neobratně svázána lepicí páskou. “Tvůj bratr mě požádal, 

abych ti toto předal. Tak plním svou roli posla.” 
Eleanor shlédla na složku. “Díky…“ 
Peter přikývnul. “Také jsem se tě chtěl zeptat na ty dva další muže. Zůstávají tady?” 
Eleanor nevědomě ztlumila hlas. “Nechci, aby tu zůstali, ale nechci udělat nic, čím bych naše hosty po-

pudila, tak je tu zatím nechme. Máme v našem zařízení spoustu volného místa, takže v tom není problém.” 
“Jeden z těch mužů je v docela dost špatném stavu. Bude potřebovat lékařský dozor a invalidní vozík.” 
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“Dobře, o to se můžeme postarat.” 
Eleanor poplácala Petera po rameni. “Nečekej. Běž dál svou cestou. Berlín, že?” 
Peter přikývl. “Dobře, dobře, Josh říkal, že tě mám obejmout, tak tě obejmu, ale bude to jenom lehce, 

protože před pár dny jsem si z hrudi vytáhnul střepinu.” Peter rezervovaně objal Eleanor a potom přes 
okénko zamával Terranovi a šel zpět do letadla. 

Sanjur a Liam se šourali k SUV a pak nastoupili. SUV bylo mezitím naloženo a připraveno k odjezdu. 
Boeing 777 už uháněl přistávací dráhou k dalšímu odletu. Terran ho sledoval se smíšeným výrazem - 
šťastný, že konečně dorazil do své nové školy, ale letadlo v mnoha ohledech bylo poslední připomínkou 
jeho starého světa. 

Když přistáli v Olympii, mohli se vysprchovat a vzít si nové šaty. Tehdy mu byla odebrána jedna vrstva 
jeho domova. Teď byl oblečen do bílé košile, která mu byla mnohonásobně větší, a do vykasaných mod-
rých džínů.  

Byl s novým oblečením spokojen a chápal, že bylo nezbytné, ale vytvářelo jistou melancholii. Scházel 
mu Nouri, Parto a Dorri, dokonce i Carson a Frank. Věděl, že to vše bylo nezbytné, ale to poznání mu neu-
snadňovalo stav jeho mysli. Zvláště když se SUV vydalo opačným směrem než letadlo. 

Kapitola 84 - Dopis 

On se bude učit v největších hloubkách, kterých svět dosahuje. On bude naslouchat učitelům, které 
ostatní nikdy neslyšeli. On vezme tyto učitele do noci a prozkoumá rozsáhlé říše. On se bude učit od svého 
učitele, zatímco ostatní budou spát, hýčkáni svými sny naděje, přání a odškodnění. Mahdi se učí rychlostí, 
po které druzí touží, ale nemůžou ji kopírovat. Provází ho závist a kde je závist, smrt není nikdy daleko. 

 
*   * * * 

 
Jakmile se dostali za strážce s AK-47, vešli do malého tunelu a několik schodů dolů na podestu. Eleanor 

vzala něco ze svého krku a máchla s tím přes čtečku karet. Otevřely se dveře výtahu. Pro ty čtyři hosty byl 
výtah zcela nových zážitkem. Jenom Namvar už kdysi v jednom byl.  

Eleanor svými pažemi všem pokynula, aby vstoupili. “Celá naše organizace je v podzemí, ale je to velmi 
pěkné zařízení.” 

Sanjur se na chvíli odmlčel a podíval se na Eleanor. “Co znamená slovo zařízení?” 
“Místo pro operace.” Usmála se Eleanor. 
“Aha,” řekl Sanjur a potom to přeložil Terranovi, který už si prohlížel všechna ta čísla uvnitř výtahu. 
Liam tlačil invalidní vozík s Rajim. Tomu mohly oči vypadnout z nového prostředí, kterého se najednou 

stal součástí.  
Už v Olympii nabyl vědomí, když na něm pracovali doktoři. Tehdy pochopil, že je v Americe. Bylo to jako 

probudit se do snu. 
“Všechna tato čísla jsou různá patra… podzemí?” zeptal se Terran a ukazoval dolů. 
“Musí to tak být…“ řekl Sanjur, když se výtah začal spouštět dolů. 
Sjeli dolů do “L11” [angl. L jako level = patro, úroveň] a hladce se zastavili. Dveře se otevřely do široké 

chodby s parkovištěm golfových vozíků, které bylo hned před výtahem. Eleanor pokynula Terranovi a San-
jurovi, aby do jednoho nasedli a Namvar a Raji pojedou s Liamem. 

Počkali, než Liam dostal Rajiho do golfového vozíku a jeho invalidní vozík naložil dozadu. Pak se ty dva 
golfové vozíky rychle vzdalovaly chodbou pokrytou kobercem. “Je toto podobné něčemu z toho, jaké sis 
představoval, že to tu bude?” zeptal se Sanjur a šťouchl loktem Terrana. 

“Ne.” Odpověděl a kroutil hlavou v úžasu. 
Bylo tu pár zvědavců, kteří zírali na Terrana, když projížděl kolem. Někteří zamávali na Eleanor a potom 

přesunuli svou pozornost na malého chlapce, který seděl na zadním sedadle spolu s vysokým vousatým 
mužem, jehož obličej byl stále potlučený a plný modřin.  

Sanjur poklepal Eleanor na rameno. “Kolik je tu studentů?” 
“Hm, toto je převážně výzkumné středisko, takže tady jsou všichni převážně učitelé. Máme tu jen pár 

studentů. Většina jich je starších než Terran, ale máme tu jednoho stejně starého jako on.” 
“Kolik lidí žije v tomto zařízení… ve všech patrech?” 
“Asi patnáct set.” 
Sanjur se posadil hlouběji a přeložil, co slyšel. 
Jeli si sto yardů dál chodbou, když Eleanor vozík zpomalila a zaparkovala na stranu poblíž dveří s nu-

merickou klávesnicí. Stiskla pár tlačítek a dveře se odemkly. Pak se otočila s přátelským úsměvem na Ter-
rana. “To je tvůj nový domov.” 

Terran vystoupil z vozíku a vešel dovnitř do prostorné místnosti, která se otvírala do obývacího pokoje. 
Doleva vybíhala nějaká chodba a doprava kuchyň a toaleta.  

“Dál chodbou jsou dvě ložnice,” řekla Eleanor. “Skříně jsou plné oblečení pro vás oba. Sanjure, tvoje 
ložnice jsou první dveře napravo. Terrane, tvoje jsou poslední dveře napravo. Dveře vlevo jsou do koupel-
ny.” 
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Sanjur i Terran se rozhlíželi kolem ve stavu naprostého úžasu. Na jedné straně obýváku visely na stěně 
ploché panely obrazovek. Pod těmi čtyřmi panely byl počítač. Naproti obýváku za nízkou stěnou byla plně 
vybavená kuchyň. Na vzdálené stěně za monitory byla nástěnná malba vyobrazující pouštní oázu. 

”Mysleli jsme, že by se vám ta nástěnná malba mohla líbit,” řekla Eleanor. “Ach, a lednice je plná růz-
ných nápojů a jídla. Dejte si cokoliv, co chcete.” 

Eleanor něco napsala na kus papíru. “Sanjure, toto je kód do vaší ubikace. Řekni prosím také Terranovi, 
jak ho používat. Dobře?” 

“Dobře…“ 
“Skvělé, teď vás necháme prozkoumat váš nový domov. Klidně si dejte sprchu a převlékněte se, cokoliv 

se vám zlíbí. Přijdu zase asi za hodinu a promluvíme si o programu angličtiny, který jsme vyvinuli pro Ter-
rana. Na to bychom se teď, myslím, měli soustředit.” 

Eleanor se začala otáčet k odchodu a zvedla svůj ukazováček. “Nashle za hodinu. Ahoj.” 
“Ahoj… ach, doktorko Sinclairová, kde budou pobývat Namvar a Raji?” 
“Až do dnešní noci jsme nevěděli, že přijedou, takže jejich ubikace se teprve připravuje. Pokusíme se je 

ubytovat co nejblíže.” 
“Můžou být tady s námi, je tu spoustu místa,” řekl Sanjur a máchal rukama po obýváku. 
“Vaše nabídka je velmi laskavá, ale máme pro ně spoustu místa. To není problém.” 
Eleanor vyšla ven a zavřela za sebou dveře. Sanjur se podíval na kus papíru s čísly: 4792. 
“Skutečně se to všechno děje?” řekl Sanjur, jak se pomalu otáčel a nasával svůj nový domov. 
Pak se zasmál, “Myslím, že budu muset jít zkontrolovat kuchyň.” 
 

*   * * * 
 
Eleanor za sebou zavřela dveře a šla do své kuchyně, vzala ze šuplíku nůž a opatrně ho zasunula do 

půl palcové mezery. Pak rozřízla lepicí pásku, která byla omotaná kolem celé složky jako nějaký maniakální 
pavouk obtáčející hedvábný smrtelný vak kolem své oběti. Byla velmi zvědavá, co jí její bratr takovým způ-
sobem může posílat. Mají přece email. Mají počítačové sdílení. Mají telefonní sítě. Zřejmě nic z toho nebylo 
vhodné. Když to otvírala, byla nervózní. 

Uvnitř byl ručně psaný dopis. Poznala Joshův rukopis. 
 
Eleanor, 
mám důvod věřit, že Vedoucí Koncil pronikl do naší komunikace. Myslím, že co se týká Terrana a naše-

ho projektu, mají naprosto odlišné zájmy. 
V noci, při konverzaci s tebou, jsem říkal to, co jsem chtěl, aby slyšel Vedoucí Koncil, nikoliv to, čemu 

věřím. Měl jsem možnost strávit asi patnáct minut pouze s Terranem a jeho překladatelem, Sanjurem. Slova 
nejsou způsobem, kterým on komunikuje - myslím tím nikoliv pouze slovy. Když jsem byl v jeho přítomnosti, 
viděl jsem záblesky. Bylo to, jako by se mnou komunikovala jiná bytost, když jsem sledoval, jak Terran 
mluví. Nevím, jak to mám popsat. Jestli něco takového jako Mahdi existuje, pak on tím je. 

Jestli je proroctví správné, jestli je Terran Kahn Mahdi, pak se ho Vedoucí Koncil možná pokusí zavraž-
dit, jakmile bude klonování úspěšné. Nepředstírám, že bych věděl, jaké budou následky, jestli bude Terran 
Kahn zavražděn, ale nechci se toho účastnit. 

V tom chlapci je něco, co není lidské. Není to člověk, alespoň ne tak, jak ho chápeme. Může to být naše 
budoucnost někde deset tisíc let dál v evoluční linii, ale není to z našeho času ani světa. To si opravdu 
myslím. 

Nemusím tomu proroctví zrovna věřit, ale četl jsem ho. Mluví o Mahdi jako o tom, kdo sjednotí svět v 
náboženské jednotě. Kdo přivede svět - celý svět - do další fáze naší evoluce: soudržnosti, jednoty, míru. 
Nerozumím tomu, proč je toto mocnými vnímáno jako hrozba, ale bylo mi řečeno, že to tak je. 

Klíčová věc, kterou musíš pochopit, je, že já věřím v Terrana Kahna každým atomem mého těla. Věřím, 
že ho musíme ochraňovat. V této chvíli nevím, komu mám věřit. Doporučil bych ti, aby ses setkala s Terra-
nem v soukromí, než budu mít více informací. Také bych ti doporučil, abys mírnila své nadšení týkající se 
jeho intelektu. Ututlej ho. Všechny zprávy, které budeš podávat, všechny komunikace, které budeš sdílet, 
dělej s předpokladem, že budou zadrženy. 

Mé zdroje jsou v Radě Guvernérů. Jsou velmi přesvědčivé a je to jen jeden den, co jsem si je uvědomil. 
Je to dalekosáhlá konspirace, která se táhne od dob Starého Zákona. 

Vím, že toho je hodně na zpracování. Byl jsem zoufalý, jestli ti to můžu sdělit ze strachu, že tento dopis 
bude kompromitován. Dnes ráno, než odletěli, šel jsem přímo za Peterem a dal mu osobně tento dopis. Je 
to dobrý člověk. Jestli je složka obalená lepicí páskou, pak vidíš tato slova poprvé. Když sloupneš lepicí 
pásku a podíváš se zblízka, uvidíš na ní můj rukopis. To pro tebe bude důkaz. 

Prosím, znič tento dopis, jakmile ho přečteš. Pak mi zavolej a použij při naší konverzaci slovo “bizon”. 
Tak budu vědět, že jsi našla ten dopis a že páska byla neporušená. Když nepoužiješ slovo “bizon”, budu 
vědět, že dopis byl zmanipulován nebo jsi ho vůbec nedostala. Ať tak či tak, já už tu nebudu. 

Udělám všechno, co můžu, abych zajistil bezpečný kanál komunikace, nebo přijedu na prodlouženou 
návštěvu, jestli ucítím, že to není možné. Teď jsi pro Terrana něco jako jeho ochránce - zřejmě jeho nejlep-
ší nadějí na přežití. Modlím se za tebe. 
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S láskou 
Josh 
 
Eleanor se posadila. Ruce se jí třásly. Jak je to možné? Opakovala si tu myšlenku tak dlouho, až ji zača-

la říkat nahlas. Vzala tu složku a sloupla lepicí pásku. Našla Joshův rukopis. Byl to jeden řádek: “Vždycky 
jsem k tobě vzhlížel.”  Když to uviděla, náhle jí do očí vytryskly slzy. Šla k počítači a zapnula jej. Když se 
počítač startoval, ještě jednou si přečetla dopis a pak ho vzala do kuchyňského dřezu a spálila ho. Popel 
spláchla do odtoku. 

Chrstla si vodu na obličej, vysmrkala se a utřela oči. Pak šla k počítači a vytočila Joshovo číslo. Na třetí 
zazvonění to zvedl.  

Každé slovo teď znělo jaksi jinak, každý pohled byl podvodnou skutečností. 
“Ahoj, El,” řekl Josh a snažil se vypadat optimisticky. “Dorazil?” 
“Ano.” 
“Tak co si myslíš?” 
“Příliš brzy, abych něco řekla. Ještě jsme neměli možnost si pořádně promluvit. Pěkné dítě. Zdá se tro-

chu plachý, ale pravděpodobně je zmožen všemi těmi změnami během posledních pár dní.” 
Josh shlédl na chvíli na své ruce a potom zpět na Eleanor. “Modré oči jsou u perského dítěte tak trochu 

zvláštností, že?” 
Eleanor přikývla. “Pamatuješ, jak jsme jeli do Californie, když jsme byly děti?” 
“Jo…“ 
“Nevím, jestli si to budeš pamatovat, ale v jednom z Národních parků jsme viděly bizona s modrýma 

očima.” 
Josh se najednou rozzářil. “Ach, ano, pamatuji si to. Tedy chceš říct, že Terran ti připomíná toho bizo-

na?” 
Eleanor potlačila chvění ve svém hlase, rychle se nadechla a pokusila se udělat přesvědčivý smích. “To 

přesně ne, ale když to vidíš, nějak ti to vyvstane na mysli.” 
“Myslím, že vím, co myslíš.” 
“Setkám se s ním dnes během dne a vysvětlím mu náš program angličtiny, který sestavil Liam. Naším 

cílem je během příštího týdne urychlit jeho seznámení s angličtinou. Když mu to půjde dobře, mohl by do 
víkendu být schopen vstoupit do našeho Učebního Urychlovače a tím se dostane mimo rasy.” 

Josh svraštil čelo. “Doufejme, že tu nemáme další Sidis Komplex. Trochu se obávám, že jeho osobnost 
by mohla dělat problémy při klonování. Přečetl jsem si sdělení, které jsi mi poslala z HCP. Věděla jsi, že PI 
pod šedesát vykazují negativní FR?” 

“Nemyslím, že by jeho koeficient byl tak nízko.” 
“Uděláš PI brzy?” 
“Nechám dr. Moralisovou, aby s ním udělala pohovor, jakmile bude mít dost času na přizpůsobení. Ne-

chci to uspěchat.” 
“Souhlasím… dej mu čas na přizpůsobení. Pak, za týden či dva, až se zajede v nových rutinách a osvojí 

si angličtinu, udělej PI hodnocení.” 
“Takový je plán,” řekla měkce Eleanor. Cítila, jak její pozornost je přitahována k Joshově dopisu a muse-

la upravit svůj postoj, aby si připomněla, že má vypadat normálně. 
“Dobře, Sis, díky za aktuální zprávy. Informuj mě o dalším vývoji.” 
Eleanor přikývla. “Budu.” 
“Miluji tě, El.” 
“Také tě miluji.” 
“Ahoj.” 
“Ahoj.” 
Vyskakovací okno v počítači pohaslo do tmavě šedé obrazovky s jediným řádkem textu: “Spojení ztra-

ceno. Zkusit znovu?” 
Eleanor zavřela vyskakovací okno. Seděla zkamenělá tichem.  
Její mysl byla náhle prázdná, jak se jí prsty strachu omotávaly kolem krku. Cítila, jak se jí zmocňuje je-

jich uchopení. Podívala se na své hodinky, zhluboka se nadechla a postavila se na nohy. Obula si boty a 
vyšla ze své ubikace s pocitem nové mise. 

Kapitola 85 - Věř 

Eleanor se po telefonátu se svým bratrem setkala s Liamem. Vysvětlila Liamovi, že si myslí, že bude 
nejlepší, když Terrana a Sanjura vezme na prohlídku zařízení. Povede jen lehkou konverzaci. Nechá je 
protáhnout si nohy a dobře si procítit zařízení. Bude raději, když se Liam zaměří na dokončení Terranova 
anglického programu. “Já povedu prohlídku, ty dělej důležitou práci,” to byla její přesná slova. Vůbec se 
nezmínila o Joshově dopise ani o jeho podezření. 
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Dveře výtahu se otevřely na patnáctém podlaží a Eleanor šla přímo ke skříni se spínači. Svítilnu držela v 
ústech, aby měla volné ruce. Zapnula sadu spínačů a chodba se rozsvítila. Na chvíli zabzučela elektřina a 
potom se uklidnila, když ráz pominul. 

Eleanor měla na sobě svůj oblíbený červený pletený svetr a džíny. Byla v roli průvodce Terrana a Sanju-
ra, ale její mysl byla zaměřená ne na prohlídku, ale spíše na varování. 

“Pojďte za mnou,” řekla Eleanor a kynula svou rukou. Sanjur a Terran šli za ní dál chodbou, která vedla 
k jedněm dveřím. Když přišli na konec chodby, Eleanor mávnutím karty dveře otevřela a vešla dovnitř. Pak 
zapnula světla rychlým máchnutím svého zápěstí. 

“Tato část zařízení byla původně určena pro výzkum psychických schopností. Místnosti tam vzadu jsou 
anechoické komnaty. Jsou úplně chráněny před jakýmkoliv vnějším vlivem, který si lze představit, včetně 
elektromagnetických polí, rádio frekvencí a dokonce i elektromagnetických pulzů. Jsou konečnou, lidmi 
vytvořenou prázdnotou - energeticky řečeno.” 

Sanjur udělal překlad, na několika slovech klopýtnul, ale Terran přikývnul.  
Když vešli do jedné z komnat, Eleanor ukázala na pyramidální struktury, které trčely ze stěn a stropu. 

“To se nazývá Rádio Absorpční Materiály neboli RAM. Pomáhají zajistit izolaci od radiových frekvencí… 
kromě jiného.” Zavřela dveře a všichni okamžitě cítili hlubší ticho. 

“Dál v hale směrem k východnímu křídlu byly postaveny podobné místnosti, aby ochraňovaly všechny 
datové zdroje, které předchozí majitel spravoval. V místnostech, ne nepodobné této, je obsaženo přes 
sedm tisíc počítačových serverů.” 

“Co jsou to počítačové servery?” zeptal se Terran po Sanjurově překladu. 
“To jsou programy… software, který všechno řídí. Předchozí majitel těchto budov dohlížel na Internet… 

hlídal ho.” 
Eleanor pokynula svou rukou na podlahu. “Posaďte se.” 
Oba, Terran i Sanjur, se posadili vprostřed místnosti. 
“Zeptej se jí, jak daleko pod povrchem země se teď nacházíme,” řekl Terran.  
Poté, co Sanjur položil otázku, se Eleanor usmála a ukázala nahoru. “Asi sto dvacet metrů.” 
Eleanor se také posadila k nim. “Pojďme na minutu či dvě nemluvit, abyste viděli, jaké je tu ticho. Je to 

docela ohromující.” 
Terran si lehl a zavřel oči poté, co Sanjur dokončil svůj překlad. 
“Je to jako být ve vesmíru,” zašeptal Sanjur a potom si rychle přikryl ústa, napomínajíce se, že má být ti-

cho. Po minutě se Terran posadil a pak postavil na nohy. 
Začal pomalu chodit po obvodu komnaty a dotýkal se pyramidálních výčnělků svými prsty. Byla to ob-

délníková místnost asi tak velikosti velkého obýváku se stropem vysokým přinejmenším dvacet stop. 
Terran dál chodil. “Zeptej se jí, proč nás sem vzala.” 
“Chce vědět, proč jste nás vzala do této místnosti.” Řekl Sanjur. 
Eleanor v místnosti něco ucítila. Nebyl to zvuk, nebylo to světlo. Byl to pohyb, přítomnost. Náhle jí na-

skočila husí kůže, jak se vedle ní pohnul tento pocit nebo cosi neviditelného. Dívala se, ale nic neviděla. 
Vrhla pohled na Sanjura, který ji se zájmem sledoval. 

“Děje se něco zlého?” zeptal se Sanjur. 
“Ne...ne, jsem v pořádku.” 
Eleanor si omotala paže kolem svých nohou. “Myslela jsem, že se mu prostor, jako je tento, bude líbit; 

prostor, kde není žádné rušení. Někdy sem zajdu, vypnu světla… a jen přemýšlím.” 
“Ano, v Turkmenistánu máme jeskyně, které jsou podobné tomuto,” řekl Sanjur. “Jsou vyhloubené hlu-

boko do vápencových stěn, a když se jde dostatečně hluboko, říká se, že tam člověk může slyšet své myš-
lenky v paralelním vesmíru.” 

Eleanor se usmála a potom se zhluboka nadechla. “Zeptej se ho, jestli věří, že je Mahdi?” 
Sanjur se podíval na Eleanor, a potom přes rameno promluvil k Terranovi. 
Terran odpověděl. “Řekni jí, že jsem tím, čím jsem… nádobou. Jestli v té nádobě přebývá Mahdi, zna-

mená to, že jsem Mahdi? Nebo jsem nádobou? S kým chce mluvit, s Terranem nebo s Mahdi?” 
Eleanor naslouchala Sanjurovu překladu s široce otevřenýma očima. Pak rezolutně řekla, “Chci mluvit s 

Mahdi.” 
“Sanjure, můžeš nás na minutku nechat o samotě?” zeptal se Terran. 
Sanjur několikrát mrknul a pak přikývnul. Neohrabaně se postavil na nohy, odbelhal se ke dveřím, ote-

vřel je a pak je za sebou zavřel. 
Jak Sanjur bez vysvětlení odcházel, Eleanor to sledovala se zvětšujícím se znepokojením. Podívala se 

na Terrana, který vypadal odtažitě. Potom si všimla, že světlo v místnosti zesláblo, jako by někdo pomalu 
zmenšil osvětlení. Nějaká její část chtěla zastavit všechno, co se dělo. Odejdi odsud, pomyslela si. Předstí-
rej, že se nic nestalo, ale bylo už příliš pozdě. Cítila, jak se hromadí jistá přítomnost, ve které jsou její mysl 
a srdce již chycené. Bylo to jako bouře, která se sbírala na vzdáleném pobřeží a jakmile byla spatřena, jaksi 
jsi věděl, že půjde tvým směrem. 

Eleanor si přikryla oči, aby odrazila plazmovou vlnu briliantového světla, která náhle zaplavila místnost. 
Tisíckrát mrkla, než světlo oloupalo všechno, co stálo mezi ní a podivnou bytostí, kterou v záblescích světla 
viděla. Byla to Světelná Bytost, průzračná, živá, posílená účinnou ochranou toho prostoru. Stála tam, byla 
sedm stop vysoká, tyčila se nad ní jako vodopád světla, které zalévalo místnost. Pokusila se promluvit, ale 
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slova ji opustila. Rukama si trochu zakrývala oči - světlo bylo příliš jasné, aby se na něj dívala zpříma. Pak 
se v záchvěvu milosti zeslabilo a začalo krystalizovat do formy. Ta forma bylo hermafroditní bytí, které sice 
bylo stále světlem, ale zdálo se být více tělesné, látkové, hmotné. 

Eleanor stále mrkala a uvažovala, jestli může důvěřovat svým očím. Podívala se, ale Terrana už nikde v 
místnosti neviděla. Odešel? Co je toto, co před ní stojí? Kdo jsi? 

“Já jsem to, co vytvořily mýty,” řekl hlas. “Jsem to, co čas uzrál takovým způsobem, že před tebou mohu 
povstat a být viděno a slyšeno. Jsem tím, co někteří nazývají Mahdi, někteří Antikrist. Jsem tím, co se chou-
lí uvnitř každé bytosti a čeká, až bude požádáno, aby ožilo a rostlo. Jestliže mě vidíš, jestliže mě slyšíš, jsi v 
záviděníhodné situaci pravdivě rozhodnout, co a kdo jsem.” 

Hlas byl melodický a ryzí. Nebyla v něm žádná struktura, plynul prostě jako voda. To bytí stálo v napros-
tém klidu vprostřed svého rozkvétajícího světla. Jeho oči se sotva hýbaly, ale Eleanor bylo naprosto jasné, 
že hovoří k ní. 

“Jak můžeš být dobrem a zlem zároveň?” zeptala se Eleanor. 
“Protože jsem naplněno vírami všech lidí všech časů. Jsem bytí, po kterém všechny bytosti touží a kte-

rého se obávají. Ony mě vynalezly a tak jsem zrozeno. Ony mě přikrášlují a tak se vyvíjím. Ony se mě obá-
vají a tak jsem hrůzostrašné. Ony mě milují a tak jsem pečující. Jsem výtvorem všech bytostí.” 

“Jak můžeš žít v tomto chlapci?” 
“Stejně jako žiji v tobě a v nekonečném počtu takových, jako jsi ty. Jediný rozdíl je v tom, že on je při-

praven. Jeho nádoba je jako tato místnost. Čistá, soudržná, jednoduchá a neovlivnitelná. Je navržen pro 
mě, aby i ostatní mohli vidět, co mají v sobě, kdyby se mohli podívat.” 

“Proč? Proč je navržen tímto způsobem a kdo ho navrhnul?” 
“On umožňuje to, čím jsem ve tvém světě. Já jsem ho navrhlo v uspořádané dokonalosti všech možnos-

tí. On je mou inkarnací. Já jsem jeho diskarnací.” 
“Proč jsi tady?” 
“Je jen jeden účel, obýváš-li tělo, a to je poznání, že jsi duše.” 
“Copak na tom záleží, když naše planeta prošla smrtí a destrukcí Sunrotu?” 
“Je to jediná věc, na které záleží, protože když to víš, pak můžeš dát životu smysl, bez ohledu na to, ja-

kou formu na sebe život bere.” 
Eleanor byla vysoce soustředěná. Oči jí sotva mrkaly a nespustila je z toho bytí před ní. “Mahdi pochází 

z malé vesnice v perské poušti,” řekla. “Je to ještě chlapec a již přitahuje pozornost většiny mocných vůdců 
této planety. Co s ním chtějí dělat?” 

“To, co všichni lidé, chtějí se dozvědět, že mají duši. Dokonce i ti, kteří odmítli duši jako nesmysl, nikdo z 
nich se neodvrátí od důkazu. Ani jeden. Hledají tento důkaz. Chtějí ho a cítí ho v něm, protože já jsem v 
něm mocněji, než v komkoliv jiném na této planetě.” 

Eleanor zakroutila hlavou. “Nechápu, jak si můžou myslet, že poznají svoji duši tím, že budou ovládat 
Terrana…“ 

“Oni ho nechtějí ovládat. Oni chtějí to, co má. Oni chtějí, aby jeho moc byla jejich mocí. Doufají, dokonce 
podvědomě, že je bude milovat a zajistí jim milost a vykoupení.” 

“Tato naděje žije v jejich srdcích a všichni ji cítí, včetně tebe.” 
Eleanor byla potichu a uspořádávala si své myšlenky. “Jsi součástí náboženství?” 
“Jsem.” 
“Islámu?” 
“Ano.” 
“A Křesťanství?” 
“Ano.” 
“A co Judaismu?” 
“Ano.” 
“Jak můžeš být v tom všem?” 
“Jsem ve všech náboženstvích. Proč tě to překvapuje?” 
“Protože Křesťané věří v Ježíše Krista a ty jsi Mahdi. Předpokládá se, že jsi následovník Mohammeda. 

Nemyslím si, že by v tebe věřili Křesťané nebo Židé, když tě Islámští věřící prohlašují za svého.” 
“Má identita není nikdy ustanovena v jedné věci, protože já jsem nekonečnost. Ti, kteří věří, že vlastní 

mou identitu a označují mě jako svůj majetek, jsou těmi, kteří mě ztratí jako první. Tato ztráta není z důvo-
du, že já bych je opustilo, ale z důvodu, že jsou majetničtí, obranní, sobečtí a v tomto chování mě oni ztrácí. 
Ti, kteří mě odmítají, protože jsem údajně vlastněno jinou vírou, protože vypadám jako z jednoho regionu a 
ne z jiného, jejich mysli jsou zkrystalizované, očarované slovy více než tužbami jejich srdcí. Ti mě také 
opustili.” 

Eleanor pomalu kroutila hlavou. “V tomto chlapci se střetává tolik soupeřících zájmů…“ 
“Jak jsem řeklo, existuje jen jeden zájem - poznat se jako duše. Všechno ostatní je cesta k této realizaci. 

My jsme zde, abychom tuto cestu urychlili.” 
“Když říkáš my, co tím myslíš?” 
“Já jsem uzlem na síti, stejně jako ty. Ta síť je my.” 
“A tato síť je jednou sítí nebo…“ 
“Vždycky to byla jedna síť a takovou stále bude. Nemůžu žádný uzel vyloučit, protože tím by zahynul.” 
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Eleanor si protřela oči a podívala se znovu na to Světelné Bytí, které před ní stálo. Je možné, že by to 
byla nějaká forma iluze? Dostala se pod Terranův vliv? Znovu se rozhlédla po místnosti. Terran tu stále 
nebyl. 

“Tak to je… všichni jsme duše a uzly na síti?” zeptala se Eleanor. “To mi zní jako pohádka. Jak to souvi-
sí se mnou?” 

Eleanor byla překvapena mocností svého hlasu, když promluvila, ale něco v ní bylo povzbuzeno tou pří-
tomností v místnosti. 

Světelné Bytí se pohnulo směrem k ní. “Je to učení milovat takovým způsobem, aby celá síť byla po-
zvednuta. Tak se tě to týká, protože to je způsob, jak tvůj život má smysl.” 

“Hm, možná nevím, co je to láska… nebo snad nevím, co je to síť… nebo jsem nějak závadná, jako pa-
nenka, která ztratila svou paži nebo nohu. Možná jsem něco ztratila, když zemřeli všichni ti, které jsem 
milovala. Teď přicházíš ty a říkáš, že bychom měli milovat takovým způsobem, abychom všechny pozvedli? 
Máš vůbec představu, jak je to těžké?” 

“Vždy je mnohem těžší ignorovat tuto základní pravdu, než ji praktikovat.” Světelné Bytí přišlo ještě o 
krok blíže. Bylo asi devět stop od Eleanor. “Ty nejsi ztracená ve smyslu, že by ti něco scházelo. Jsi ztrace-
na, protože máš příliš mnoho.” 

“Příliš mnoho čeho?” 
“Hustoty.” 
“Co to znamená?” 
“Máš příliš mnoho, na čem lpíš. Příliš mnoho, čemu věříš a jako protiklad o tom pochybuješ. To vytváří 

hustoty. Tyto hustoty vytváří oddělenost od tvé duše. Tato oddělenost vytváří podmínky, které rozmnožují ty 
hustoty a tak je to stále dál.” 

“Takže jak se stanu méně… hustá?” 
“Miluj bez hranic. Miluj bez podmínek. Miluj dokonce i tváří v tvář nenávisti, pochybám, podvodům a ne-

spravedlnosti.” 
“A když selžu?” 
“Miluj.” 
“Myslím, že v tom selžu… já se znám; nebudu schopna milovat nespravedlnost nebo nenávist. To nedo-

kážu. To nejsem já.” 
“Nemiluješ nespravedlnost nebo nenávist, miluješ lidi, kteří jsou tím zasaženi - ty, kteří trpí, ty, kteří z to-

ho profitují, dokonce i ty, kteří se toho dopouštějí.” 
“Proč?” 
“Protože jsou všichni součástí sítě.” 
“Aha, zase ta síť. Dobře, tak já ti řeknu, co si myslím o té síti: je plná sobectví, povrchní lidé, kteří jsou 

příliš unavení na to, aby se vůbec modlili. Jsme příliš unavení, prostě příliš unavení…“ hlas Eleanor se 
obměkčil. “Možná o tom je skutečně ta hustota.” 

“Síť obsahuje všechno. Nejsou žádné výjimky založené na geografické poloze, náboženství, chování, ví-
rách ani čemkoliv jiném, co je lidským vynálezem. Na té síti není nic lidského. Síť je duše.” 

“Ano,” řekla Eleanor a pokývala hlavou, “ale když nevidíš a neznáš duši, síť je čirou abstrakcí. Je to 
mentální konstrukce a nic víc. Co je vynalezeno lidmi, je skutečné. Můžu to vidět, můžu se toho dotknout. 
Ty chceš, aby lidé milovali každého, protože jsme duše a jsme všichni spojeni, ale dokud nevidíme duši, jak 
se to vůbec může stát?” 

“To je důvod, proč jsme zde: učinit duši viditelnou.” 
Když z úst Mahdi vyšlo poslední slovo, Světelné Bytí začalo blednout, jako na ironii. Vybledlo do postavy 

Terrana, který celou dobu stál za ním, neviděn. Terran přišel až na pár stop k Eleanor, otevřel svou náruč a 
objal ji. V tom okamžiku věděla, že musí změnit svůj život. Oči se jí zavřely, když se světlo v místnosti vráti-
lo na svou původní úroveň a to, co vždy chybělo v jejím srdci, bylo zcela zaplněno. Teď, v měkké tíze kolé-
bajícího objetí mladého chlapce, ucítila naplnění. 

Terran jí zašeptal do ucha, “Věř. Je čas věřit.” 

Kapitola 86 - Jehně 

Pirdah se posadil u svého venkovního jídelního stolu a máváním ruky odháněl neúnavné mouchy, které 
měly záměr na jeho jehně. Jeho hosty byli Moshad a General Amirmoez, kteří se dychtivě těšili na oběd - 
jehněčí maso s rýží. Moshad a General se vrátili minulý den s prázdnou, k naprostému zklamání Pirdaha. 
Pirdah nad tou novinou téměř tři minuty otevřeně plakal. Poté, co se uklidnil, navrhnul, aby se oni tři setkali 
následujícího dne při obědě. 

“Seš si jistý? Jen čistá mysl si může být jistá,” zvolal Pirdah. 
“Sledovali jsme je ke škole a viděli, jak do ní vstupují. Ta dívka byla s nimi.” 
“Jediný způsob, jak by se mohli dozvědět o Mahdi, je ten, kdyby to viděli. Musí mít nějaký způsob, jak to 

vidět.” 
Generál velmi pomalu zakroutil hlavou a posadil se hlouběji do své židle. “Víme, že mají počítače. Víme, 

že mají Internet. Jestliže mají tyto dvě věci, můžou to vidět. Co tedy navrhujete, vaše Svatosti?” 
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“Terran udělá cokoliv, co bude potřebovat, když budeme vyhrožovat jeho nové rodině, zvláště té malé 
dívce. Víme, co udělal ve škole, když ji Moshad zajal. Udělal by to znovu.” 

Generál se naklonil dopředu. “Ano, ale to šel naproti přes ulici… toto… toto je…“ 
“Když mají letadla, tak jaký je v tom rozdíl?” řekl Pirdah. 
Moshad si odkašlal a zdvořile pokýval hlavou ke Generálovi. “Rozdíl je v tom, vaše Svatosti, že tenkrát 

Terran řídil své vlastní nohy, ale nemůže řídit letadla Heliosu. Oni budou tu dívku vidět jako civilní oběť a nic 
víc.” 

“Vždyť on je Mahdi, bude na ně mít vliv,” argumentoval Pirdah. “Ty ze všech lidí nejvíc víš, že on nepo-
strádá způsoby, jak dosáhnout toho, co chce. Jen se musíme ujistit, že si její bezpečí cení dostatečně na 
to, aby se vrátil.” 

“Vaše Svatosti, co Moshad a jeho muži?” zeptal se Generál. “Existují přece lodě. Můžou tam cestovat. 
Samozřejmě, že to bude trvat déle, ale víme, že to bude fungovat.” 

“Pokud nás moře nespolkne,” řekl Moshad s nervózním úsměškem. 
Pirdah odložil svůj ubrousek na stůl, pak i vidličku a vzdychl. Na několik chvil nechal ticho demonstrovat 

v prázdnotě. Ostatní muži zdráhavě ustali v jídle. 
“Nechci žádná zdržení,” řekl Pirdah. “Každý den, který čekáme, riskujeme jeho smrt. Stanton je bláhový, 

co se týká naší víry. Musíme ukázat naši rozhodnost.” 
“Vaše Svatosti, vaše slova jsou jako vždy pravdivá,” řekl Generál. “Můžeme udělat obojí. Můžu vzít ně-

jaké své muže a chytíme tu dívku. Uvidíme, jestli se dostaneme na počítač a ukážeme ji Terranovi, aby 
věděl, že to je skutečné. Pokud bychom selhali, Moshad a jeho muži pojedou lodí do Ameriky a najdou ho. 
Určitě ho najde, o tom nepochybuji.” 

Pirdah vzal svůj ubrousek a vrátil si ho do klína. “Moshade, je to pro tebe přijatelné?” 
“Ano, vaše Svatosti.” 
Pirdah trochu přikývl a usmál se. Vzal do ruky svou vidličku a k velké radosti svých dvou hostů začal 

znovu jíst. 
Když totiž Svatý Muž přestane jíst, všichni ostatní u stolu musí také přestat. Byla to Pirdahova oblíbená 

technika, jak dosáhnout svého. Lidé souhlasí s neuvěřitelnými věcmi, když můžou pokračovat v jedení své-
ho jehněte. 

Kapitola 87 - Tři 

Ranní vzduch byl čerstvý a svěží. Prezident Stanton a Zhou Hu zrovna končili svou snídani na terase. 
Mezi nimi byl vysoký stoh poznámkových bloků - jasná známka toho, že se jednalo o pracovní snídani, pro 
případ, že sluhové by měli pochyby. Zhou byla dokonalý puritán a tak si dělala poznámky téměř o všem, co 
ji zajímalo, včetně společenské události uplynulé noci. 

“Tak kdy mi konečně řekneš, co si o něm myslíš?” zeptal se Trevor.  
“Co si o něm myslím…“ Zhou opakovala zpomaleně ta slova. “Za předpokladu, že mluvíš o Terranovi 

Kahnovi, myslím, že to byl roztomilý, normální chlapec, který nemohl oči odtrhnout od tvé Venuše de Milo.” 
Zatřepetala svými řasami. “Jsem si úplně jistá, že se cítil být naprosto mimo svůj element.” 

“To je všechno?” 
“Jinak jsem na něm neviděla nic zvláštního. Šťoural se ve svém jídle, téměř nic nesnědl. Nezeptal se 

Sanjura na překlad mnohých našich konverzací, což myslím bylo podezřelé. Celou noc to vypadalo, že je 
někde jinde.” 

Zhou se natáhla ke své hromadě poznámkových bloků a vytáhla jeden zelený s názvem Terran Kahn. 
Listovala jím, až našla stranu, kterou hledala. “Za celou noc zavedl hovor jen na jedno téma, které ho zají-
malo: jak se nám změnilo počasí od Sunrotu.” 

Zhou se podívala do svého poznámkového sešitu. “Zvláště se zajímal o naše sledování geomagnetic-
kých bouří, a jestli sledujeme sluneční aktivitu.” 

“Možná se zajímá o vesmír více, než jsem si myslel. Ještě něco zajímavého?” zeptal se Trevor. 
Zhou se podívala na své poznámky. “Dvakrát jsem se ho ptala na jeho konstatování, že je míšenec. Ne-

odpověděl mi. Očividně mu není příjemné mluvit o svých rodičích či pokrevní linii. Taky jsem se ho zeptala, 
v jaké denní hodině se narodil, ale nic jsem nedostala. Netlačila jsem na něj příliš tvrdě, ale byla jsem roz-
hodná. On se nenechá tak snadno poznat.” 

“Psycho profilování začne příští týden,” řekl Trevor. “Pak se tomu dostaneme na kloub. Pravděpodobně 
je unavený ze svého výletu. Peter mi podrobněji popsal jejich extrakční misi - to by bylo hodně na zpraco-
vání pro každé dítě.” 

“Všimla jsem si, že jste mluvili s Joshem… novinky od něj?” 
“Abych byl upřímný, byl jsem trochu překvapený jeho reakcí.” 
“Proč?” 
“Těžce bojoval, aby sem to dítě dostal. Jeho sestra Eleanor byla ohromným stoupencem převzetí toho 

dítěte. Než jsem to vzal k Vedoucímu Koncilu, nebylo příliš mnoho podpory pro vyslání jednoho z našich 
největších jmění do Mashhadu, neboť jsme věděli, v jakém stavu jsou tamní letiště. Věděli jsme, že to bude 
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výstřel na dlouhou vzdálenost, ale Vedoucí Koncil měl za to, že to bude dobrý risk, jestliže se ukáže, že to 
dítě je Mahdi.” 

“Co přesně tě překvapilo na Joshově reakci?” 
Trevor se dlouze napil pomerančového džusu a pak si osušil rty ubrouskem. “Prostě to, že nepozoruje 

žádné z typických znaků, že Terran by byl UHIQ. Uvažuje o tom, že byl podveden.” 
“Podveden? Kým?” 
“Byla to jen poznámka a říkal, že ji nemám brát vážně.” 
“To dítě prošlo našim CIP testem v rekordním čase,” řekla Zhou a napřímila se ve svém křesle. “Mnoho 

UHIQ udělalo ten test - sakra, já jsem to také udělala, a je téměř nemožné dostat se za úroveň sedm s 
úplnou pozitivitou. On se s úplnou pozitivitou dostal přes úroveň deset. Jak by nás mohl oklamat? Pokud… 
naše Fakulta nebyla nabourána nebo nepodvádí nějaký zasvěcenec.” 

Zhou se opřela dozadu do křesla. “Naznačuje Josh, že by někdo uvnitř fakulty mohl      podvádět?” ze-
ptala se Zhou. 

“Ne...ne, nic nenaznačoval. Jen řekl, že je zklamán Terranovým zájmem o věci, nedostatkem jeho živos-
ti… nevím, možná to dítě mělo štěstí a vybralo…“ 

“Štěstí nehraje v CIP testech roli,” přerušila Zhou. “Vím, že jsi neměl to potěšení nějaký takový test dě-
lat, ale věř mi, není to možné. Znám v Pekingu některé studenty, kteří mají IQ doslova mimo graf, tlačíce na 
tři sta. Byli v úrovni L-10, avšak oba dvakrát chybovali při cestě do úrovně devět a každému z nich to zabra-
lo déle než hodinu.” Zhou se zaklonila a překřížila si paže. “Štěstí nepřichází v úvahu.” 

Zhou se hlubokým dechem uklidnila. Byla podrážděna tím nápadem, že by štěstí mohlo hrát roli v Ter-
ranově intelektuálním výkonu. 

“Myslím, že logické vysvětlení je vždycky tím nejlepším,” řekla Zhou. “Víme, že Terran byl vychováván 
jako Mahdi. Víme, že má mnoho z charakteristik, které jsou popsané v proroctví. Pokud je Mahdi, pak by-
chom neměli být zklamáni, že je náš. Ať už věříš v cokoliv, že je návratem Mohammeda nebo Antikristem 
nebo prostě špičkovým UHIQ, ať už je to cokoliv, je náš.” 

“Cítím, že trochu věříš v to proroctví,” zpozoroval Trevor. “Myslel jsem, že jsi k takovým věcem skeptic-
ká.” 

“Jsem skeptická ke všemu, ale to neznamená, že nezkoumám možnosti. Myslím, že klademe příliš velký 
důraz na jeho osobnost, jeho chování a nikoliv na skutečnost, že se dostal přímo do úrovně deset v čase...” 
Zhou shlédla do svého poznámkového bloku, „… no, na tom nezáleží. Vše, co potřebuješ vědět, je, že vy-
řešil L-10 otázku dříve, než byla vysvětlena.” 

“A proroctví?” zeptal se Trevor. 
“Co je s ním?” 
“Kde jsi na stupnici od jedné do deseti; deset je naprostá víra?” 
“Které proroctví?” 
“Kardinála Damerise.” 
“Vatikán nechtěl to proroctví uvolnit, takže mu dávám velkou váhu. Můj mentor mě učil, jestliže je proroc-

tví veřejně známé, nemůže mu být důvěřováno. Damerisovo proroctví definuje Sunrot a říká, že prvního 
dne se narodí UHIQ a že toto UHIQ bude Mahdi. Skutečnost, že Vatikán měl toto proroctví ze zdroje, který 
není spojen s imamy a ukázalo se být velmi přesné, to ho činí velmi zajímavým. Dávám mu osmičku.” 

Trevor s úsměvem přikývl. 
“Je také zajímavé,” pokračovala Zhou, “že islámští prorokové nazývají al-Mahdi - Ten, který je Vedený. 

Tím povstává otázka: kdo ho vede? Vždycky se předpokládalo, že je to Allah nebo Mohammed, kdo ho 
vede, ale kdo ví? Možná to jsme my.” 

“Také se předpokládalo, že během konce času nastane druhý příchod Krista a že na šachovnici bude 
také Antikrist.” Zhou se odmlčela a podívala se na Trevora, potom dolů na svou ruku, ve které držela stopku 
sklenky. “Co je skutečně zajímavé, že dva UHIQ se narodili během pár minut poté, co první solární výbuch 
zasáhl naši magnetosféru. Nevíme přesně, kdy se narodil Terran Kahn, ale vsadím se, že to bylo v ten 
samý čas.” 

Trevor si překřížil nohy a poposedl si v křesle. “Říkáš, že máme tři dvanáctileté chlapce - Mahdi, Ježíš a 
Antikrist, kteří se všichni inkarnovali do lidské formy na planetě a že Slunce s tím má co do činění?” 

Zhou otočila na jinou stranu ve svém poznámkovém bloku. “Dovol, abych ti přečetla citát, kterému ima-
mové věří:” 

“V okamžiku zrození pronikne vrcholem hlavy toho dítěte světlo a dosáhne hlubin oblohy. Toto dítě je 
Mahdi, Ten, který naplní zemi rovností a spravedlností, podobně jako je teď naplněna utiskováním a ne-
spravedlností.” 

“To, co se zde popisuje jako světlo, můžu stejně snadno interpretovat jako solární explozi. Explozi tak 
mocnou, že když je její energie uvolněna, následuje kaskáda událostí, kterou nyní nazýváme Sunrot. O 
dvanáct let později nacházíme někoho, kdo se nazývá Mahdi, a víme, že máme další dva UHIQ, kteří se 
narodili ve stejný den… dost možná v naprosto stejný čas.” 

Zhou se odmlčela, zatímco k jejich stolu přišel sluha poklidit nějaké talíře. Oba se zdvořile usmáli, za-
tímco sluha opatrně posbíral jejich příbory a talíře a pak bez jediného slova či zvuku odešel.  

“Nemůžu uvěřit tomu, že toto nadhazuješ jako možnost!” řekl Trevor napůl šeptem a předklonil se. “Dis-
kutovala jsi toto někdy s Liu nebo někým jiným z Vedoucího Koncilu?” 
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Zhou zakroutila hlavou a zůstala potichu. 
“Jak víš o těch dalších UHIQ?” 
“Četla jsem hlášení z Fakulty.” 
“Myslíš, že o tom vědí?” 
“Že si čtu hlášení o čase narození ostatních UHIQ?” 
“Časy narození a to, jak by mohly souviset s Terranem a tím proroctvím?” 
“Nevím.” 
Trevor zakroutil hlavou a opřel se dozadu do křesla. “Když jsem vyrůstal, mělo se za to, že konec času 

bude Třetí Světová Válka započatá na Středním Východě. Antikrist byl mocný právník, bankéř či politik a o 
Mahdi neexistovala ani zmínka. Ani zmínka o Sunrotu…“ 

“Dokud Dameris nezběhl z Vatikánu, nikdo o těchto proroctvích nevěděl.” 
“Kde jsou ty další dvě UHIQ, které jsi zmínila?” 
“Jedno je v Berlíně v ALIGN Centru a druhé je v Denveru.” 
“Předpokládám, že máš ke každému z nich také poznámkový blok.” 
Zhou zdvořile přikývla. 
“Kde se narodily?” 
“Velmi dobrá otázka. Pochop, že to přitáhlo mou pozornost. Všichni tři, včetně Terrana, se narodili na 

třicáté šesté rovnoběžce mezi padesátým devátým a šedesátým meridiánem.” 
“Takže jsou všichni spojeni v čase i prostoru.” 
Zhou přikývla. Cítila, že Trevorova nálada potemněla. 
Trevor si chvíli třel čelo. “Pro teď si nechme naši konverzaci pro sebe. Chci mít nějaký čas, abych zvážil 

důsledky a to, jak nejlépe upozornit Vedoucí Koncil. Dobře?” 
Zhou přikývla. 
“Můžeš mi vypracovat zprávu, která by definovala toto… tuto teorii, kterou máš?” 
“Nechci být s touto teorií vůbec spojená. Jestli ji chceš zprostředkovat Vedoucímu Koncilu, prosím, ale 

nechci si nárokovat její objevení.” 
Trevor přimhouřil oči, překvapený nechutí Zhou. “Proč?” 
“Oni mě děsí.” 
“Vedoucí Koncil?” 
“Ano, ale také ti tři UHIQ.” 
Zhou našpulila své rty, když Trevor odsunul dozadu své křeslo a postavil se.  
“Je ještě jedna věc, ve které tě musím opravit,” řekla. 
“Co je to?” 
“Říkal jsi tři dvanáctiletí chlapci...” Zhou zakroutila hlavou. “Jedna je dívka.” 
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Epilog 

Terran ukázal na obrazovku. “Co je to?” 
Prichet Davis si nasadil své brýle na čtení a nahnul se dopředu k monitoru. Byl jedním z výzkumníků v 

počítačové heuristice ve Fakultním Výzkumném Centru v Denveru. Eleanor ho požádala, aby dělal Terra-
novi mentora v počítačovém programování. 

“Tomu se říká zadní dveře,” řekl Prichet, “ale vůbec nevím, jak jsi tyto věci našel.” 
“Jaký je jejich účel?” 
“Když jsme před lety převzali toto zařízení, potřebovali jsme použít kapacitu serverů, které jsou usklad-

něny v serverové hrobce. To je to místo, kterému říkáme L15, kde jsou všechny servery uskladněny - pros-
tě jsme je potřebovali použít, abychom mohli restartovat internet. Náš vedoucí programátor, Andre - ještě 
ses s ním nesetkal - vymyslel způsob, jak to udělat, aniž bychom vymazali obsah těch serverů.” Prichet se 
opět podíval na obrazovku a pak si postrčil své čtecí brýle na čelo. “Ty zadní dveře nám umožňují přístup k 
původnímu obsahu, který byl na těch serverech uchováván.” 

“Co je ten původní obsah?” zeptal se Terran. 
“Kdo ví? To teď nikoho nezajímá. Stejně to je všechno zastaralé. Jsou to yottabyty dat… opravdu nevím, 

k čemu by to bylo. Ale je to tam.” 
“Jeden yottabyte je septilión bytů. Myslím, že takové množství dat není na celém světě. Seš si jistý, že 

to je tolik dat?” 
“Nevím, přeháním. Neber mě tak doslova, dítě. Můžu ti říct jedině to, že tam dole je přes sedm tisíc uži-

vatelských serverů, které po mnoho, mnoho let zaznamenávají všechno, co se na tomto světě děje.” 
Prichet si dal své brýle na čtení zpět na kořen nosu. “Jak jsi to našel?” 
Terranovy prsty se s úžasnou rychlostí rozeběhly po klávesnici. Prichet ho s úžasem sledoval. “Nikdo ji-

ný je nepoužívá… ty zadní dveře?” ptal se Terran, ignorujíce Prichetovu otázku. 
“Podívej, jsi tady teprve týden. Sotva vycházíš ze svého pokoje. Ty to sice nechápeš, ale všichni ostatní 

v tomto podniku pracují pro živobytí. Jsme příliš zaměstnaní, než abychom se nabourávali do starých serve-
rů, kde je Bůhvíco; takže ne, pochybuji, že ty zadní dveře někdo používá.” 

“Ale mohl bys, kdybys chtěl?” 
“Samozřejmě, kdybych chtěl.” 
“Jak bys to udělal, aby nebylo možné se tam nabourat?” zeptal se Terran. 
Prichet se opřel dozadu, vzhlédl vzhůru a pohladil strniště na své bradě. “Neříkám, že bych to udělal ne-

bo dokonce uměl udělat, ale napsal bych v kódu příkop, který by požadoval mnoho kontrolních bodů a po-
tom bych měnil - v reálném čase - požadavky pro tyto kontrolní body pomocí generátoru náhodných čísel. 
Ten generátor by vzal jako kontrolní vstupní data algoritmus, který by souvisel s něčím naprosto nepředví-
datelným… jako, jako třeba hluboké zemské otřesy nebo exploze gama záření ze vzdáleného hvězdného 
systému. 

Potom bych použil takový kódovací klíč k předním dveřím, který by byl klamně jednoduchý, ale nikam by 
nevedl. Jakýkoliv hacker by předpokládal, že zadní dveře budou také tak jednoduché. Ale ono by to bylo 
cokoliv, jen ne…“ Prichet se posadil na své židli zpříma „… něco jako toto.” 

Všechen čas, který mluvil, Terran pořád dál psal. Pak ukázal na obrazovku. “To jsou další zdejší studen-
ti?” 

Na obrazovce byly fotky a krátké životopisy osmi UHIQ Nováčků, což oznamovalo záhlaví stránky. 
Vpravo nahoře byl nápis: FRC-HR Osobní Databáze. 

“Nevím, jak ses dostal do HR, ale tam jít nemůžeš!” 
“Proč?” 
“To je soukromá informace!” řekl Prichet a zavrtěl se v křesle. 
Prichet se naklonil dopředu a stiskl několik kláves. Na obrazovce se objevila všeobecná domovská stra-

na s názvem: “Domovská strana Fakultního Výzkumného Centra.” Na levé straně byl seznam padesáti 
dvou odkazů. Prichet ukázal na ty odkazy. “Jen toto jsou místa, kam můžeš jít. Jestliže něco najdeš v ně-
kterém z těchto odkazů, tak tam můžeš jít. Jestliže to není jeden z těchto odkazů, je to zakázané. Chápeš?” 

Terran se otočil a chvíli zíral na Pricheta. “Jestliže to můžu najít, proč je to zakázané?” 
“Podívej, já nejsem tvůj učitel etiky. Jediné, co ti můžu říct, je to, že skutečnost, že prostě dokážeš věci 

najít, neznamená, že ti je povoleno je najít… jestli ti to dává nějaký smysl.” 
Terranovo čelo se zmatkem svraštilo. 
“Mám trochu hlad,” řekl Prichet a doufal, že tak změní téma. “Nebude ti vadit, když si něco vezmu z ku-

chyně?” 
Terran zakroutil hlavou a vrátil se k počítači. Než Prichet otevřel dveře lednice, Terran už byl zpátky na 

stránce se svými spolužáky. Všiml si, že jeho fotka je první. Na druhé fotce byla holka, jejíž vzhled vypadal 
na Blízký Východ. Kliknul na odkaz pod její fotkou. Otevřela se její větší fotka. Ta holka byla docela pohled-
ná a Terran se na chvíli zastavil, aby mohl obdivovat její krásu. Naproti její fotce byl podrobný životopis, 
charakteristické skóre v testech a její osobní zájmy. Ale bylo to pod její fotkou, úplně v pravém rohu, malým, 
nenápadným fontem, kde Terran uviděl číslo, které ho naprosto pohltilo: 120621.  [Pozn. překl.: v originále 
061221 - datum se v angličtině píše v jiném pořadí]. 




