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STARÝ DŮM
Dům stál trochu stranou od ostatních na mírném svahu, odkud s nadhledem vládce
shlížel na městečko ležící pod ním. Odděloval ho od něj potok, jehož zarostlá hladina
nebyla pod žabincem téměř vidět. Přes potok byl postaven můstek na kterém bylo znát,
že už něco pamatuje.

Přejelo po něm auto a po neupravené cestě se blížilo k
domu. Byla to velká otevřená limuzína a seděli v ní tři
lidé. Na zadní sedačce byl rozvalen mužík zapřažený
do brýlí s čočkami zvícími dalekohledu, jehož jste si
mohli představit ztěží jinde než v kanceláři plné listin a
šanonů. Jmenoval se Brian Conrade. Byl z realitní
kanceláře a připadl mu nelehký úkol, prodat tento dům.
Druhý muž seděl za volantem. Jmenoval se Petr a byl
to vysoký hezký blondýn. Na univerzitě hrával basket a
fotbal a měl pěkné sportem vytrénované tělo. Jeho
dívka Suzan, přezdívaná Sladká Sue, byla drobná s
vlasy barvy mědi nakrátko ostříhanými, takže vypadala
téměř jako malý uličník. Ve skutečnosti to byl jen
první dojem, který umocňovala ještě víc svými trochu
klackovitými pohyby.
Sue studovala ekonomiku a byla jednou z nejlepších žákyň a nikdo nepochyboval o
tom, že bude maturovat s vyznamenáním. Petr se s ní seznámil před dvěma lety, kdy
nastoupil v místní bance jako správce počítačové sítě. Od podzimka měl slíbeno zvýšení
platu. Hned jak slib dostal, vydal se s velkým pugétem požádat rodiče Sue o její ruku a
byl vyslyšen.
Dům měl být jeho svatební dar.
Před domem Petr zastavil, vystoupil a galantně otevřel dvířka Sue. Conrade je supíc
jako lokomotiva předešel, vystoupil na verandu před vchodem a odemkl dveře.
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Dříve to mohl být docela hezký dům, ale nyní byl omšelý a šedivý a jeho veselé barvy
vypadaly uboze. Byl postaven ve starém jižanském stylu, patrový a s velikánskými
místnostmi, které jakoby počítaly s tím, že se zde ubytuje vojsko generála Lee. Ve
většině místností zůstalo po záhadném zmizení manželů Samechových všechno
zařízení. Pokryla ho velká vrstva prachu a pavučin.
Petr táhl Sue za ruku nadšeně z místnosti do místnosti. Conrade cupital za nimi,
přizvukoval jeho nadšeným triádám a v jeho duši narůstala naděje, že se snad konečně
téhle nenáviděné barabizny dokáže zbavit.
Dům byl již delší čas jeho neštěstím, strašil ho celé dny a ani v noci nenacházel klidu.
Ba naopak, měl pocit, že na něm spočívá plnou vahou i během spánku.
Šéf kanceláře L. L. Canne dštil na jeho hlavu oheň a síru při pravidelném
každoměsíčním hlášení, když se dozvídal, že dům dosud ještě není prodán. Každý
termín byl poslední, neodvratný a po jeho uplynutí měl být Conrade propuštěn.
Teď, když viděl Petrovo nadšení, byl jím nakažen. Snad se to tentokráte povede!
Tentokrát ho určitě prodám! Ano, takto a ne jinak uvažoval v duch maličký Brian
Conrade. Když vycházeli, byl již téměř ve stavu euforie, ale tu se ozvala Sue: „Mně se
ta barabizna nelíbí.“
Conrada tohle změnilo na místě v kus ledu a z nadoblačných výšin dopadl tvrdě na zem.
Petr začal svůj objev bránit: „Ten dům není ošklivý. Až jej trochu opravíme a zařídíme,
bude se ti určitě líbit... a hlavně je laciný a bude jen náš.“
Conrade horlivě přitakával a jeho mysl opět nesměle zkoušela mávat křídly naděje, ale
Sue se jen odmítavě otočila a odcházela k vozu. Oba se zalíbením sledovali její hezké
pozadí. Petr s mírným úsměvem, jakoby vzpomínal na něco hezkého, a Conrade snivě.
Chvilku tak stáli vedle sebe v posvátném zadumání nad tou krásou. Petr se probral první
a oslovil Conrada, který sebou při jeho prvních slovech škubl: „Pane Conrade, prosím,
počkejte několik dnů. Já jí přemluvím. Zcela určitě jí přemluvím.“
Došli k vozu, ve kterém již seděla Sue , nedávajíc najevo, že je ochotna ke smíru. Vůz
se s kvílením pneumatik rozjel, přehoupl se přes mostek a zmizel směrem k městu. Dům
ztichl. Myši zahnané do svých děr nevítanou návštěvou se opět vydal na nové cesty.
Ani ne po týdnu již Petr stál v kanceláři maličkého Conrada, aby mu předal první zálohu
na dům. Podepsal příslušné papíry, převzal klíčky a odcházel jako hrdý majitel
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nemovitosti.
Conrade též odcházel neméně šťasten, aby oznámil svému šéfovi radostnou novinku, že
ten pitomý dům je již prodán. Odkráčel lehounce, vznášejíc se takřka vzduchem jako
baletka, neboť se právě zbavil svého prokletí. Canne ihned zchladil jeho nadšení, když
vyndal z úst odporné cigáro, které báňal snad už od narození, a vyfouknuv hutný oblak
směrem ke Conradovi, zahlaholil hlasem, který rozechvíval sklenice v poličce: „No to je
dost, žes to střelil. Tak a teď si vezmeš na starost prodej toho rozkošného statku
Harrisových.“
Conrade vyvrávoral ven z kanceláře, neboť „rozkošný“ statek Harrisových byl zoufalou
zbořeninou a dům Samechových byl proti tomu luxusní rezidencí.
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ÚKLID
Opusťme pana Conrada i s jeho novou noční můrou a pojďme se podívat za Petrem.
Ten totiž zatím vymyslel plán, s jehož pomocí doufal naleptat zatím pevné odhodlání
Sue, že do domu již vícekrát nevkročí. Plán spočíval v rozhodnutí uklidit alespoň jednu
místnost, nakoupit nějaké pohoštění a pak Sue pozvat na večeři.

V obchodě nakoupil hadry, rýžák, odporně oranžový
smeták a neméně ohyzdný kýbl téže barvy. Všechno to
naházel do vozu a vydal se k domu. Své auto měl moc
rád a přímo bytostně cítil, jak péra na špatné cestě trpí
a umiňoval si, že jedna z prvních věcí, které nechá
udělat, bude pořádná cesta a velké parkoviště před
domem.
Dům ho přivítal svým tichem a mdlým polosvitem,
který sem pronikal skrz zaprášené okenní tabulky.
Odtáhl své harampádí do jídelny. Vydal se do kuchyně
a strčil kýbl pod kohoutek. S velkým úsilím se mu
podařilo jej roztočit. Ten ho za námahu odměnil tím, že
pracně vypotil několik rezavých kapek a konec.
Petr si uvědomil, že je pravděpodobně uzavřen hlavní
přívod vody ve sklepě a už se tam hodlal vydat, když uslyšel bouchnutí vchodových
dveří. Popošel tedy zpět do jídelny a odsud do chodby. Zůstal stát, překvapením zcela
omráčen, protože před ním stála Sue krásnější nežli kdykoliv předtím. Uchopil jí do
náruče, zasypal přívalem polibků a radostně šeptal: „Milá, milovaná! Kde se tu bereš?“
Vymanila se z jeho obětí: „ Ale miláčku, přeci mě tu nenecháš stát s touhle zátěží!“
Vešli do jídelny a Sue odložila dvě objemné tašky na zem a zároveň vysvětlovala: „
Dozvěděla jsem se, že jsi byl u Conrada a tak mi došlo, že si mu dal zálohu na tuhle
zbořeninu, do které si se zamiloval na první pohled. Bylo mi jasné, že jakmile budeš mít
klíče, vydáš se sem, aby si to tady trochu zvelebil a tak jsem se rozhodla koupit ti něco
na posilněnou a trochu ti pomoci... ovšem jen radou, abych neurazila tvou mužskou
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pýchu... kde máš koště?“
Sue na moment zmlkla, aby nabrala dech. Petr měl pocit neplavce hozeného do vody,
kterému se podařilo na moment dostat nad hladinu a nadechnout se. Sue, když byla
rozjetá, tak dokázala říct šedesát slov za minutu. Nedala mu šanci a velela nemilosrdně
dál: „Dojdi do kuchyně pro vodu a já zatím budu smetat prach nanečisto. A voda ať není
moc studená, ani...“ Petrovi se podařilo jí umlčet: „Počkej Sue, zrovna když jsi
přicházela, tak jsem tu vodu v kuchyni zkoušel. Tam nejde a tak jsem chtěl jít do sklepa
otevřít uzávěr.“
„No tak už tam leť!“
„Moment, hned jsem zpět.“
V okamžiku, kdy vstoupil do chodby, pocítil, že něco není v pořádku. Chodba, která
ještě před chvíli tonula v pološeru, byla nyní osvětlena jasným světlem, které ostře
osvětlovalo každý detail.
Podíval se ven a v tu chvíli nevěřil svým očím. Venku za dveřmi byl prales.
Doopravdický prales, hýřící mnoha barvami, ale především ostrou zelení, která se po
dešti leskla na slunci. V prvé chvíli si myslel, že se spletl a že se dívá ze zadních dveří,
ale pohled na schodiště, které stoupalo vzhůru, ho přesvědčilo o tom, že se nezmýlil.
Zmizelo město, cesta vedoucí k domu i auto před ním zaparkované.
„Já jsem se zbláznil, nebo jsem dočista opilý,“ promluvil sám k sobě nahlas. Zavřel oči
a zatřepal hlavou. Otevřel je, ale obraz nezmizel. Z jídelny se ozvalo netrpělivé:
„Petřéééé! No tak, kde si?! To ti to trvá!“
„Alespoň tohle je normální,“ pomyslel si Petr a zavolal: „Sue, prosím, pojď sem!“
Sue většinou reagovala liknavě, ale tentokrát cítíc nejistotu z jeho hlasu, u něj stála
okamžitě a oba se zatajeným dechem pozorovali podivnou scenérii tam venku. Tam
venku? KDE? Co se to stalo? Tisíce nezodpovězených otázek a jedna trýznivější nežli ta
druhá.
Pak se Petr konečně odhodlal a vydal se ke dveřím. Sue ho však zadržela: „Počkej, já ti
jednou četla takovou povídku o cestování v čase a tam se hrdinům stalo něco
podobného. Vlezli... už nevím kam...a najednou... Bum ho! A byli někde jinde. Hrome,
to je blbost, co já to tady plácám...“ zmlkla v rozpacích, což byl u ní zřídkavý zjev.
„Nemá cenu si s tím lámat hlavu. Vymyslíme deset teorií, jednu hezčí než druhou, a
jediný co z toho budeme mít je bolení hlavy. Jediný způsob, jak zjistit, co se stalo je ten,
že půjdeme ven a prozkoumáme to tam.“ Ještě chvíli seděli uprostřed chodby a snažili
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se vstřebat to co viděli. Sue dostala nápad. „Myslím, že by jsem se měli podívat taky k
těm druhým dveřím. Třeba je tohle nějaký optický klam a... „ , opět jí došly myšlenky.
Vstali a šli k druhým dveřím. Pohled, který se jim naskytl byl ještě víc šokující, nežli
ten prvý.
Za dveřmi se rozprostíral nedozírný modročerný vesmír posetý tisíci světelnými body.
Oba instinktivně ustoupili, protože pocítili závrať při pohledu na nekonečno, které je
obklopovalo. Pohled skrz okna poskytl stejně působivý, ale neoptimistický pohled.
Jediným východiskem se jevil prales za dveřmi ven. Zcela zdrceni usedli na zem,
neschopni jakékoliv akce. Posléze přeci jen Petr vstal a řekl poněkud nejistým hlasem:
„Poslyš Sue, projdeme všechny místnosti, shromáždíme to co by se dalo použít a pak se
vydáme na průzkum TAM. Jiná možnost není.“
Sue měla slzy na krajíčku, ale statečně pokývala hlavou. Procházeli pokoje a vše co by
se jim mohlo hodit nosili na hromadu uprostřed chodby. Jídlo, pití, nádobí, deky,
oblečení. Petrovi udělal radost nález stařičké brokovnice, u které byla i krabička nábojů.
Prohlédl si ji a okomentoval to: „Pamatuje sice nejspíš indiánské války, ale v nouzi snad
bude dobrá.“
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SETKÁNÍ.
Našli dokonce i jakési pravěké turistické batohy, do kterých se vše ovšem nemohlo vejít
a tak vybrali jen to nejnutnější. Sue už překonala fázi apatie a také přišla s nápadem na
zaklínění dveří, aby se jim cesta neuzavřela zpět. Přinesli z jídelny koště a když byli
připraveni, Petr otevřel dveře, Sue tam vsunula koště a vyšli ven do neznámé cizí
krajiny. Stáli na malé mýtince, které vévodil vysoký rozložitý strom. Právě v něm se
otevíral vchod do domu. Pohled na obdélník vyříznutý v tomto stromě, působil nyní,
když byli venku, naprosto nepravděpodobným dojmem a teď naopak svět TAM vypadal
neskutečně.

V tom se stalo něco nečekaného. Násada smetáku
zapraštěla, zlomila se a dveře se s výsměšným zavrzáním
uzavřely. Trvalo to sotva dvě vteřiny. Petr přiskočil, ale
po dveřích už nebylo ani památky. Jeho ruce na drsné
kůře nenahmataly žádnou spáru. Obrátil se k Sue a
konstatoval: „Tak a jsme tady.“
Oba už vyčerpaly svůj příděl beznaděje a schopnosti se
divit. Nezbývalo nic jiného, než se pustit do této neznámé
a téměř jistě nepřátelské země. Petr vzal brokovnici,
zkontroloval ještě jednou mechanismus, přehodil si ji přes
rameno a chvíli se dohadovali, kterým směrem by bylo
nejlépe se vydat. Posléze přišli na to, že je to v podstatě
jedno a vydali se tou, která se jevila jako nejschůdnější.
Nejprve se pokoušeli zapamatovat si nějaké orientační
body, ale pak se spokojili jen s všeobecným určením
směru. Po čtrvthodince chůze les zřídnul a podařilo se jim objevit i jakousi stezku zvěře.
Tato uzounká pěšinka se začala poněkud svažovat a tak se jejich pochod značně
zrychlil. Oba dělávali dlouhé výlety do okolí města a tak je tahle tůra zatím příliš
neunavovala. Cesta vedla stále mírně dolů a Petra napadlo, že tenhle kopec, na jehož
vrcholu je tak velký strom, bude možné snáz najít. Mezitím přišli k malému pramínku.
Aniž se dohadovali, oba svorně sundali batohy a po prozkoumání vody se napili,
protože ta se ukázala být nádherně čistá. Usedli do trávy, ale vzápětí jim tento neznámý
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svět přichystal překvapení. Křoví se rozevřelo a z něj vystoupil hranatý týpek, který
jakoby vypadl z nějaké knížky o Cononavi. Okolo pasu a přes prsa měl kožešinu, kterou
jistojistě odňal šelmě, která byla masožravá a nepochybně se odebrání kožichu bránila.
O tom, že odběr provedl tento svalovec osobně, nemohlo být žádných pochyb, neboť
okolo krku měl náhrdelník složený z vkusně sestavených tesáků této šelmy.
Habán jim neumožnil studovat další detaily svého skrovného oděvu. V ruce se mu
rychlostí blesku objevil obrovitý meč. Petr měl sice pušku na dosah ruky, ale byl v
nevýhodné pozici. Špička meče mu mířila na břicho a on věděl, že by ho tenhle chlap
při prvním podezřelém pohybu podřezal jako kuře.
Kulturista, který viděl, že se Petr nehýbá, přenesl svou pozornost částečně na Sue. Jeho
gesto bylo naprosto jednoznačné a znamenalo, že má jít s ním. Sue praskly nervy,
ztratila veškerou soudnost, přiskočila k němu, a s výkřikem: „Sviňáku!“ mu vrazila
facku. Byl to od ní docela výkon vzhledem k tomu, že chlapisko bylo o hlavu větší.
Proti všem předpokladům na ni nezaútočil i když ji mohl zabít jedinou ranou. Sue
využila jeho nepozornosti a podařilo se jí napodiv velice snadno odklonit špičku meče
od Petra, který na to jen vytřeštěně zíral. Chlápek trochu poodstoupil a v jeho póze již
nebylo znát takové napětí jako zpočátku. Pokynul směrem k Petrovi a zeptal se Sue:
„Kdo je tvůj únosce a proč ho chráníš?“
Říkal to dost uctivým hlasem, ale přeci jen ne poníženě. Viděla koutkem oka, že se Petr
snaží pomalu a nenápadně připravit brokovnici, a viděla také že bezprostřední nebezpečí
již nehrozí a tak se náhle intuitivně rozhodla přistoupit na tuto hru, i když zatím neznala
její pravidla a nerozuměla tomu ani zbla. Odpověděla: „To není můj únosce, ale naopak
zachránce a jmenuje se Petr Rode.“
Tarzanovité individuum po těchto slovech sklonilo zcela svou zbraň a uznalo za vhodné
se představit: „ Já jsem Dagul z Poloostrova a jsem náčelník kmene Hadom.“
Pak pokračoval směrem k Sue: „Hledáme tě, paní, po tom masakru při slavnosti v
chrámu, kde se tě zmocnili služebníci Chasedovi, pobili mnoho mužů a unesli tě. My
jsme, jak jistě víš, byli pro posvátnou vodu u pramene Alet a k chrámu jsme dorazili,
když už bylo po všem. Rozdělili jsme se a část z nás šla propátrávat okolní lesy, zda
nenajdeme nějaké stopy. Další se vydali všemi směry, aby shromáždili všechny
bojovníky a abychom se vydali vyplenit to odporné hnízdo. Teď ses vrátila a jistě se
postavíš v čelo armády a povedeš ji vstříc vítězství a pomstě!“
Nemělo to zatím hlavu ani patu, ale porozuměli tolik, že si ji tahle hora svalů spletla s
nějakou místní veličinou, což jim pro tuto chvíli zachránilo život a vhodně pomohlo, a
tak bylo nutno čekat, nežli se dozvědí víc, nebo se jim naskytne příležitost utéci.
„ Nech nás chvíli o samotě,“ zkusila Sue.
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Kupodivu zmizel okamžitě. Chtěli prodebatovat situaci, protože od té doby co vstoupili
do domu, se dostali do vleku událostí bez možnosti si vybrat.
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ZMATEK.
Hranáč je ale nechal samotné jen okamžik. Náhle vylítnul z křoví jako splašená
vlašťovka a s vypoulenýma očima se k nim řítil a ječel: „Pryč! Rychle pryč! Nepřátelé!“
Petr jen rezignovaně povzdychl: „Tenhle bláznivej den asi nebude mít nikdy konec. Co
jsme komu udělali?“

Na delší rozjímání nebyl čas, protože kolohnát už chytil
Sue za ruku dosti nešetrně ji táhnul, nebo spíše
poponášel, pryč. Jen tak tak, že stačila popadnout svůj
batoh. Petr pádil za nimi. Jejich cesta vedla podél vody
stále dolů a až po nějakých deseti minutách se tam, kde
les končil a otvíral pohled do kraje, zastavili. Potůček se
tu měnil v malé jezírko. U jednoho ze stromů stálo
zaparkováno osedlané zvíře, vzdáleně připomínající
klokana, ovšem jen barvoslepému člověku, protože bylo
hráškově zelené. Už se nedivili ničemu a tohle ohyzdné
zvíře s přiblblým výrazem brali jako samozřejmost.
Přiřítili se na mýtinu. Svalovec doslova vyhodil Sue i z
batohem na hřbet zvířete, drapsnul ho za obojek a chtěl
pokračovat, když ho Petr zarazil: „Počkej, kolik jich
vlastně je?“
Ukázal na malou skalku u jezírka: „Jestli jich není moc, tak se můžeme schovat a počkat
si na ně.“
Viděl jsem jich osm.“
„To by se nám mohlo podařit,“ odtušil Petr a svalovec se na něj poprvé od chvíle kdy se
setkali podíval s obdivem. Petrovo sebevědomí tím rázem stouplo o sto procent.
Přesunuli se tedy za skálu a vyčkávali. Ne dlouho. Na pokraji lesa se objevili
pronásledovatelé. Petr chtěl počkat až se přiblíží více, ale Dagul se náhle vymrštil ze
svého místa jako hodinové péro a s jekotem se vrhl na ty tři na mýtince.
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Petr, který měl už prst na spoušti brokovnice, ji stačil jen pozdvihnout. Ozval se
hromový výstřel a těm na palouku zasvištěla sprška broků těsně nad hlavami. Chlapi na
mýtince to na chvíli zastavilo a Petrovi blesklo hlavou, že tihle maníci musí mít nervy
jak z ocele. Přeci jen tato vteřinka stačila Dagulovi k tomu, aby předvedl, že to se svým
mečem umí.
Takřka jedním rozmachem těžce zranil dva z útočníků, zatímco třetímu se podařilo
uskočit a tasit. Mezitím Sue tahala Petra, který znova nabíjel, za rukáv: „Co kdyby jsme
se teď zdejchli!?“
Neodpověděl jí, protože viděl, že od lesa doprostřed palouku, kde bojoval Dagul,
přibíhají další tři muži a tak bez dlouhého přemýšlení vystřelil.
Dagulovi se zatím podařilo zasáhnout protivníka do stehna, ten s výkřikem klesl do trávy
a meč mu obloukem vylétl z ruky. Dagul s ním jednou ranou s ním skoncoval a vida, že
se zatím další útočníci neobjevují, vydal se dobít ty, kteří leželi zraněni.
Petr ani jeho dívka netoužili být svědky tohoto nehezkého divadla, a tak poodešli k
brčálově zelené potvoře. Ta zůstala po celou dobu ledově klidná. Vypadalo to, že se jí
události nijak nedotkly. Ládovala se něčím co připomínalo mech. Sue na ní ukázala:
„Podívej, ta je zelená z toho blivajzu, kterým se cpe a kdyby jí zamordovali páníčka, tak
se jí to ani netkne a bude dlabat dál.“
Příšerka na ně otočila pohled svých vypoulených očí a namítla: „To není pravda!“ A s
plnou tlamou vysvětlovala nevšímajíc si zděšení naslouchajících: „Zelený jsem, protože
jsem v trávě. Dovedu měnit barvy podle potřeby a kdyby Dagula zabili, tak uteču.
Tehorové se k nám nechovají slušně.“ Polkl sousto a pokračoval: „ Je vidět, že jste z
daleka, když to nevíte.“
„Jsi moc krásná, ale nejsi žádná princezna, ale nebojte se, Dagulovi tohle vykládat
nebudu. On je to sice hodnej kluk, ale v tý svý makovici toho moc nemá. Udělali ho
náčelníkem jen proto, že už jeho táta kmeni šéfoval a děda jakbysmet.“
Zvíře se zasnilo: „ Nojó, to byly časy!“
Nostalgicky máchlo tlapou a povzdychlo si. Pak polklo další sousto a chystalo se žvanit
dál, ale to už se vracel Dagul, který dokončil své hrůzné dílo. Přistoupil k nim a se
zájmem pozoroval pušku: „Nevěděl jsem, že máš ohnivou hůl. Bylo by vhodnější
postavit se jim tam doleji.“ Máchl přitom rukou kamsi přede sebe.
„Je tam místo u vodopádu, kde bychom se jim mohli bránit mnohem lépe.“ Podíval se
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toužebně na zbraň: „ Slyšel jsem o nich vyprávět, ale ještě jsem nikdy žádnou neviděl.“
Petr moment váhal, ale pak si uvědomil, že případné odmítnutí by mohlo mít
nepředstavitelné následky a tak jí podal Dagulovi. Ten jí vzal s úctou do rukou,
několikrát ji opatrně otočil a s malou úklonou ji vrátil: „Děkuji ti. Jsem tvůj služebník.“
Petr s vážnou tváří odpověděl podobně, neboť tušil. že je to od náčelníka velká pocta.
Zvíře, které je zdánlivě nevnímalo, poulilo se zjevným zalíbením oči na Sue a snad, aby
dokázalo pravdivost svých slov, změnilo si barvu na červenohnědý odstín jejích vlasů a
skočilo jim do řeči: „Poslyšte, vy dva, nechte toho poklonkování, měli by jsem se
hnout.“
Dagul jen nevrle zavrčel: „Mu, nech si toho a změň si tu pitomou barvu.
Mu se začal barvit do původní zeleně, Sue mu s jistým ostychem vylezla na hřbet a
vydali se na cestu. Ta se svažovala pozvolně, ale charakter krajiny se začal prudce měnit.
Ojedinělá skaliska podobná tomu, za kterým byli schováni na palouku, se začala
objevovat stále častěji, až cestu i potok zcela sevřela.
Dagul měl pravdu, na tomto místě se mohli s puškou bránit i velké přesile. Cesta prudce
zatočila a za ní se jim naskytl fantastický pohled. Potok tu padal do hloubky, skály
mizely a daleko před nimi v otevřené krajině leželo město obehnané mohutnými
hradbami. Pěšina se odchýlila od vody a v mnoha prudkých serpentinách obcházela
skaliska a klesala prudce dolů, takže Sue musela slézt a Mu se postavil na zadní a
opatrně sestupoval za ostatními.
Dagul je varoval: „Dejte pozor na kamení!“
Mu k tomu dodal: „Tobě kdyby něco spadlo na hlavu, tak to žádnou škodu neudělá.
Stejně v ní nic nemáš.“
Ten buď tuto nevlídnou poznámku neslyšel, nebo se jí rozhodl ignorovat tak Mu
pokračoval v samomluvě: „S takovými lidmi já musím pracovat, to svět neviděl, takový
hanebný materiál a navíc se ještě musíme vláčet touhle pitomou cestou.“ Mlel by tak asi
ještě dál, ale Dagul už se konečně naštval a okřikl ho.
Po úmorné cestě se konečně ocitli na úpatí stolové hory. Vodopád tvořený potůčkem se
tu při svém pádu nesčíslněkrát tříštil o skály a padal v podobě drobné tříště do čistého
jezera. Rozhodli se, že si tu trochu odpočinou, usadili se na břehu a Petr si zkusil objasnit
situaci opatrným dotazem: „Proč jste nepostavili hlídky, aby vás tamti nepřekvapili?“
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„Měli jsme hlídky, ale oni objeli pohoří Noblet a přešli přes poušť Jakyn. Všechno to
začalo, když se objevila zázrakem svatyně a v ní kámen Kodeš. Chased, vládce Šadízu, si
usmyslel, že jej získá za každou cenu a využije jeho kouzelnou moc ke svým nekalým
cílům. Ukradli jej a my byli přesvědčeni, že unesli i tebe, princeznu Zakaj, aby tě
obětovali strašlivému krvelačnému bohovi Esetovi.“
Po chvilce se zeptal: „Ještě si nevyprávěl, jak se ti podařilo princeznu zachránit.“
Petr polkl naprázdno a nedokázal se sebe vypravit ani slovo. Sue ihned pohotově
spustila: „ Když mě ti mizerové unášeli, neviděla jsem nic, ale pak jsem uslyšela několik
výstřelů, někdo mně rozvázal pouta a sundal šátek z očí a...“ Sue už spustila stavědla své
výřečnosti naplno. Její slovní palba zastihla Dagula nepřipraveného a tak jen lapal po
dechu, zatímco Petr na to byl již zvyklý. Ulevilo se mu, protože Sue tentokrát zasáhla v
okamžiku nejvyšší nouze.
Když skončila, měl toho Dagul až nad hlavu a tak se nevzmohl na žádné dotazy. Možná
se bál, že by pokračovala.
Opět se jim podařilo zažehnat nebezpečí, ale kolik jich na ně ještě čeká? Co přinesou
další hodiny a kdy a jak se jim podaří dostat domů?
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INFORMACE.
Zatímco Sue vyprávěla, vybalil Petr jídlo a nabídl Sue i Dagulovi. Od chvíle, kdy
vystoupili z domu, pořád jen utíkali a na jídlo nebyl čas. Každý měl pořádný krajíc
namazaný paštikou.

„Mohli by jste mi taky nabídnout?“ ozvalo
se za nimi. Petr se ohlédl a málem se
zadusil, protože Mu byl šmolkově modrý
jako hladina jezera a opět žvanil: „Já se
tady dřu, nosím je a oni se ládují a ani je
nenapadne, že by mi mohli taky nabídnout.
Strašné, strašné! Ale to je tím, že mám tak
dobré srdce.“

Petr jeho lamentování zarazil tím, že ho
také obdaroval. Po jídle se dostavila duchovní i fyzická únava a i Dagul vida, že Sue už
padá únavou, souhlasil s tím, aby zde přenocovali. Sue se zamuchlala do deky tak, že
připomínala obrovský zámotek motýla. Dagul si prostě lehl na záda a ihned usnul. Petr,
který měl první hlídku, si sedl vedle své dívky a pozoroval Mu, který se v barvě modré
blaženě ráchal v jezeře. Petr v duchu uvažoval: „Tak tu máme dva národy, které se s
chutí podřezávají pro nějaký posvátný šutr a mezi nimi se plácáme my, jedna falešná
princezna, její rádoby zachránce, svalovec s mečem a jako vrchol tahleta ukecaná
potvora měnící barvy. Jako v pohádce. Ještě tu chybí drak.“

Přes slunce již téměř zapadající za obzor přelétl mrak a na chvíli ho zastínil. V příštím
okamžiku se nad nimi objevilo obrovské těleso a s velkým plácnutím přistálo v jezírku.
Mu, který se pohyboval vždy velmi pomalu, tentokrát vyrazil ke břehu rychlostí
vystřelené dělové koule a ještě cestou stačil měnit barvu.
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Téměř u břehu jezera totiž seděl drak. Vypadl přesně jako všichni draci z pohádek. Byl
dosti otylý, zelený s oranžovými skvrnami. Jako ten kýbl, blesklo Petrovi hlavou. Na
dlouhém krku byla posazena malá hlava s dvojicí špičatých uší a se žlutavými očky,
které potměšile blýskala.

„Dobrý večer,“ pravil sladce šaljapinovským basem: „omluvte mě, že ruším a že jsem
zde přistál poněkud nešetrně. Špatně jsem odhadl balistickou dráhu a svou hmotnost.
Měl jsem pocit, jakoby ne mě někdo myslel a chtěl mě přivolat.“

Jeho očka neustále šmejdila po mužích. Pak však jeho pohled sklouznul k Sue, která se
zatím vyhrabala z deky a vytřeštěně zůstala na obludu zírat, zcela jí hypnotizována.

„Áááááááááá,“ vydechl obdivně: „dovolíte, slečno?“ Zahovořil vemlouvavě a strčil
čumák až těsně k Sue. Vedle Mu, byl hnědý a usilovně se snažil splynout s kůrou
stromu u kterého stál. Toho drak ovšem ignoroval a očuchával Sue jako psík.

„Neublížím vám, já lidi nejím. Jste mi sym- pa- tic- ká!“ Byl blahem bez sebe a
malilinkatá křidélka se mu slastně chvěla. Petr i Dagul byli proti této hoře masa zcela
bezmocní a tak mohli jen přihlížet a očekávat další vývoj událostí. Drak švitořil dále: „
Dámo, možná, že se vám bude zdát moje otázka příliš indiskrétní, ale kdy jste měla
naposledy menses?“

Sue se probrala, strašlivě zaječela a začala draka bušit pěstičkami do čumáku. Ten
uhnul, ale byl naprosto spokojen.

„Báječná! Naprosto bá-je-čná! Máte moje simfonie...hmm...sympatie. Jsem vám k
službám. Mohu vám nějak pomoci?“
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„Já chci odsud pryč. Teď... hned... chci zpátky domů. Já už toho mám dost!“

Sue začala plakat. Petr nevěděl nic lepšího než k ní přisednout a hladit jí vlasy. Na
draka, který se opět přiblížil, udělal: „Kšc!“

Pak ale drak začal mluvit a Petrovi se rázem protáhly uši nad tím co slyšel.

„Samozřejmě vím, jak byste se mohli dostat zpět, ale k tomu musíte nejdřív získat
kouzelný kámen Kodeš. Ten a jenom ten vám umožní otevřít dveře. Kámen je teď v
moci Tehorů. Ti cestují po poušti Jakyn zpět ke svému pánovi. Jeho sídelní město Šadíz
je až na druhé straně pouště a leží na úpatí hora Froli. Poleťtě se mnou, mám v horách
dům. U mne si odpočinete.“

Obrátil se k Sue a uklonil se jí: „ Vy samozřejmě, drahá slečno, budete mým
nejmilejším a nejvzácnějším hostem a budu si považovat za čest hostit takovou vzácnou
návštěvu.“

Sue přestala plakat a přikývla na znamení souhlasu. Poté rezignovaně mávla rukou: „
Dobrá mně už je to všechno jedno.“

Petr byl okamžitě pro a Dagul měl jen jedinou otázku: „ Pomůžete nám získat zpět
kámen?“

„Sa- mo- zřej- mě! Bude -li si to dáma přát!“
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obrátil se k apatické Sue a tokal: „Báječná, opravdu báječná! Ty oči!!!“

Dagula nevnímal. Mu už měl na sobě tmavě zelenou barvu s oranžovými fleky a jásal: „
Konečně se taky jednou povezu já na zádech někoho jiného.“

Vzápětí si ovšem neodpustil jedovatou poznámku: „ Ten drak dočista zblbnul, jako by
viděl ženskou poprvé v životě...“

Nedopověděl, protože drak se otočil, jeho oči zle zaplály a zasyčel: „Mlč, už ani slovo
nebo tě rozšlápnu jako veš.“ Na důkaz svých slov si dupnul až zem zaduněla. Pak dodal
už mírněji: „ Nasedejte, cesta bude dlouhá.“

Petr v rychlosti zbalil jejich věci. Drak sklonil hlavu, všichni mu vylezli na hřbet. Mu
začal znovu špičkovat: „ Poslyšte, co budeme dělat, když s námi vylítne nahoru a pak
nás shodí?“

„Poletíme dolů,“ lakonicky odpověděl Dagul a vzlétli.
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JESKYNĚ.
Drak udělal několik otáček, aby nabral dostatečnou výšku. Shora viděli, že pás lesa je
jen v okolí potoka. Vydali se přibližně západním směrem. Po pravici jim zůstala příkrá
skaliska pohoří Noblet a brzy se dostali nad poušť. Osud vypadala jednolitě. Okrová
pláň se rozprostírala kam oko dohlédlo a pohoří Froli se rýsovali na obzoru jako úzký
tmavý pruh.

Petr si všiml, že drak má svoje titěrná křidélka složena
na zádech a zauvažoval, jak vlastně létá.
I tentokrát zareagoval na jeho myšlenku, otočil se a
vysvětloval: „Ta křídla máme jaksi po předcích na
ozdobu. Jinak létáme na lineární pohon.“
Obrátil opět pozornost k Sue: „Omluvte mě, že jsem
se dosud nepředstavil. Držím se stranou společnosti a
to víte, v samotě se brzy zapomene na dobré mravy.
Maestron jméno mé. A cestuje se vám pohodlně?“
Mu se křečovitě držel drakových zad a mumlal: „To
je samé dámo sem, dámo tam, ale mně je blbě!“
Všechen pigment z něj strachem zmizel a byl teď
sněhově bílý. Drak to uviděl a posmíval se: „ Jako
novorozeňátko, velmi krásné, roz- koš- né!“
Konečně se přiblížili k pahorkům pohoří Foreli, které se ostře rýsovalo proti
zapadajícímu slunci. K Maestromovu doupěti se dostali, když už byla hluboká noc.
Všichni byli po dlouhé cestě zcela ztuhlí a tak je drak bral opatrně po jednom do tlamy a
sundaval je dolů.
„Vyspěte se, zde je naprosto bezpečno,“ řekl a zmizel ve tmě.
Probudili je až paprsky slunce, které bylo již dost vysoko na obloze. Teprve teď měli
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možnost prohlédnout si jeho obydlí. Byla to vlastně velká jeskyně, jen tu a tam trochu
upravená.
Když drak uviděl Sue, jak se klube z deky, zašvitořil: „Jak jste se vyspinkala, milostivá?
Vypadáte po ránu přímo s-k-v-ě-l-e-!“
Mu to nevydržel a zahořekoval: „To se prostě nedá poslouchat. To je pošuk.“
Drak to kupodivu nechal bez odezvy a švitořil dál: „Doufám, že vám u mě bude chutnat.
Není to nic moc, to víte, starý drak... no tak starý zase nejsem, je mi teprv osm set třicet
šest, nebo tak nějak, takže jsem vlastně ještě mladík. Tatínkovi bylo třinácet devadesát
tři, když umřel a tenhle recept mám po něm. Tak prosím.“
A už z kotle naléval do mís jakousi hustou tekutinu. Mu i Dagul to přijali bez váhání,
ale Petr a Sue byli trošku nejistí. Chutnalo to však docela dobře. Byla v tom docela jistě
zelenina, houby a hodně koření. O dalších ingrediencích raděj nepřemýšleli. Vlastně to
bylo výborné a s každým soustem cítili, jak se jim do žil vlévá nová síla. Vzadu v
jeskyni byl malý pramínek a tak se mohli napít a trochu se upravit. Pak se všichni
nacpáni blaženě usadili a poslouchali drakovo vyprávění. Ten jediný si nesedl a šmejdil
neustále okolo Sue a své vyprávění neustále přerušoval poznámkami: „Sedí se vám
pohodlně? Nenudím vás? Nedáte si ještě kousek ovoce?“
Mu se za jeho zády poškleboval do té doby, než si toho Maestron všiml. Prudce se
otočil, drapsnul ho pod krkem a vynesl ho pře jeskyni. Byla tam malá plošinka a pod ní
hluboká strž, jejíž dno nebylo pro mlhu, která se válela dole, vidět.
„Už jsem ti říkal, aby sis dal pohov, ještě jednou a podíváš se na dno téhle propasti.
Můžu tě ujistit, že by sis ten pád užil!“
Mu se mu v pařátech mrskal jako rybka na suchu a poulil oči do hlubiny. Drak ho
pustil a vrátil se zpět do jeskyně a když viděl, že jsou všichni nervózní, vysvětlil:
„Loupežná výprava, která přepadla chrám a uloupila kámen, potřebuje alespoň ještě tři
dny, než se dostane přes poušť. My se k městu dostaneme za jeden den a tak máme dost
času. Musíme vymyslet dobrý plán na to, jak se ho zmocnit.“
Přecházel po jeskyni jako učitel po praktikáblu a s pacičkami založenými za zády začal
kombinovat. Petrovi začalo tohle dobrodružství teď v klidu jeskyně připadat velmi
směšné. On, počítačový programátor, se dostane do světa, kde vládnou kouzla, pobíhají
tu Conanovi podobná individua a teď ještě tahle zelenooranžová hora masa s těmi
křidélky, která se před Sue tak očividně vytahuje. Náhle ztuhl, protože mu na mysl
přišla myšlenka na to, co se bude dít, až drak začne žárlit.
Maestron, který jim dával zrovna lekci v místním zeměpisu, jeho myšlenku opět
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zachytil, otočil se k němu a na chvilku vypadl ze své strojené řeči: „Poslyš, ty seš ale
blbej. Tato velevzácná dáma je pro mě nádherný skvost hodný obdivu. My draci nejsme
vůbec takovýchto
nízkých myšlenek schopni.“
Jak se rozhorlil, začal vypouštět z huby malé obláčky kouře. Všiml si toho, ihned
sklapnul, zamumlal: „Pardon,“ a odešel vypustit zbytek kouře ven. Vrátil se již
uklidněn, ale ještě řekl vyčítavě: „Vykládám to tu hlavně pro tebe, ostatní to již znají, že
ano?“ Zaparkoval pohledem na Sue. Ta drakův pohled nevydržela a zčervenala. Jen si
zálibně mlasknul a jásal: „Bá-ječ-ná!“
Šlehl pohledem po Mu, který poté, co byl seznámen se svou budoucností v případě
nevhodných poznámek, seděl zticha, změnil si barvu na modrošedou podle okolní skály,
a zdál se být již zcela zpacifikován.
Drak se spokojeně usmál a pokračoval ve výkladu: „Pokud jste tedy pozorně
poslouchali (ještě jeden vyčítavý pohled k Petrovi), jsou v podstatě dvě možnosti.
Přepadneme -li je v poušti, mohou se ne obrovském prostoru ztratit, nebo využijí své
početní převahy, a i když tam budu já, nedá se výsledek předem odhadnout. Druhou
možností je, že vás přenesu co nejblíž k městu, vy vniknete dovnitř a pokusíte se využít
nějakého vhodného momentu překvapení.
Vydáte se tím sice v podstatě nepříteli do rukou a je to mnohem víc riskantní, ale zcela
jistě máte mnohem větší šanci na získání kamene.“
„Slíbil jsi nám pomoc,“ zavrčel Dagul, kterému se do takového dobrodružství moc
nechtělo.
„Ano, chlapče, jistě. Pomohu, pomohu,“ blahosklonně přikyvoval drak.
Zvažovali ještě další možnosti, zatímco drak se neustále majestátně procházel po
jeskyni jako generál před svým štábem. Posléze však uznali, že pokus o proniknutí do
města je nejnadějnější.
Sue nepřipustila možnost, že by měla zůstat s drakem a ostatní po delším rokování její
účast na nadcházející výpravě schválili.
Drak se zastavil před Dagulem a prohlížel si jeho skromný obleček: „To je Mgva, viď?
Krásná kočička! Nicméně v tomhle do města nemůžeš. To by sis mohl rovnou přilepit
na čelo nápis: jsem náčelník Dagul. Počekj, něco tu pro tebe najdu.“
Odpochodoval do zadní části jeskyně a začal tam cosi kutit. Postupně odtamtud
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vydoloval několikery šaty. Bylo záhadou, odkud se asi toto šatstvo v drakově jeskyni
vzalo. Je možné, že jeho proklamované vegetatiánství nebylo tak úplné jak tvrdil.
Posléze pro Dagula vybral dlouhou kutnu, která snad kdysi byla bílé barvy. Jedině pod
ní mohl ukrýt své mohutné tělo, i když mu dole vyčuhovaly chlupaté nohy. Připomínal
tak silně přestárlého anděla, že všichni měli co dělat, aby se nesmáli. Dohodli se, že
odletí večer tak, aby u města byli před rozedněním a nemuseli čekat dlouho na otevření
brány, ale na druhou stranu, aby se mohl Maestron ještě pod pláštíkem tmy bezpečně a
nepozorovaně vzdálit. Odpoledne tedy ulehli, aby si odpočali nejen před nočním letem.
Zatímco tvrdě spali, drak stál před vchodem jeskyně, jakoby chtěl najít odpověď na
otázku, co přinesou příští dny a prachem pouště se k Šadízu blížila skupina jezdců na
zchvácených a unavených koních.
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7. CESTA DO MĚSTA
U města je drak vysadil před svítáním. Krátce se rozloučili a Petr se za mizejícím
Maestronem díval tak dlouho, až z něj byla jen malá tečka na obloze. Měl od té chvíle,
co se vydali na cestu, velmi nepříjemný pocit, že zapomněl na něco velmi důležitého,
podstatného, a že při plánování přehlédli nějakou podstatnou věc. Snad mu zbyde čas,
aby si s tím mohl lámat hlavu později.

Nyní bylo nutné, aby se vydali k městu. Všechno své
oblečení nechali v jeskyni. Petr si myslel: „Aby z nich
mohl Maestron oblíknout své další hosty.“
Dagul pod dlouhou róbou skrýval svůj meč a Petr měl
svou brokovnici zabalenou do deky, jinak měli jen
torny s jídlem a několika mincemi, kterými je vybavil
drak.
Brána byla dosud zavřená, ale čekalo před ní již velké
množství lidí, kteří přenocovali před hradbami. Zrovna
když dorazili, začala ses patřičným zvukovým
doprovodem, jako je skřípání a vrzání, otevírat. Poté
byl k nohám čekajících spuštěn padací most. Vstoupili
do města. Stráže si jich příliš nevšímali a nebylo ani
divu. Dovnitř proudilo velké množství lidí v tom
nejfantastičtějším oblečení. Asi by je nepřekvapil ani UFOn ve skafandru a kdyby se
jich zeptal na cestu, ukázali by mu jí bez mrknutí oka.
Hlavní ulice byla široká, ale z obou stran do ní ústili uličky úzké tak, že se zde dalo
sotva hnout. Město již od rána žilo naplno. Vypadalo to, že si zde dal dostaveníčko celý
svět. Potkávali se tu lidé všech ras, tváří a tvarů. To vše se slévalo v pestrou směs, která
se neustále přelévala sem a tam. Dagul, veden neomylným instinktem, si bez jediného
zaváhání razil cestu tímto přepestrým davem na hlavní tržiště, kde doufali načerpat
nějaké informace. Jestliže toto město kypělo životem, pak o tržišti to platilo dvojnásob.
Tam se kupovalo a prodávalo vše, na co si jen člověk mohl pomyslet.
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Jejich občasné dotazy se nesetkaly s téměř žádným úspěchem. Lidé, kteří slyšeli jméno
Chasedovo, se od nich odvraceli bez odpovědi a jen několik se strachem pokynulo tam,
kde ulice stoupaly vzhůru.
Vydali se tedy neznačeným směrem. Domy v celém městě byly nalepeny na sebe bez
ladu a skladu a vše to připomínalo obrovskou plástev. Jak však procházeli určeným
směrem, měnil se postupně jejich charakter. Domy zde byly honosnější upravenější,
ulice širší a na nich méně lidí. Stoupali vzhůru a netušili, že jejich dotazy vyvolaly něčí
zvědavost, a teď je sledují na každém kroku slídivé oči.
Viděli, že téměř na vrcholu kopce je komplex budov, které asi byly sídlem Chaseda.
Tento palác byl obehnán vysokými hradbami a dostat se dovnitř bude asi těžké. Na
jednom větším náměstí, uprostřed kterého byla kašna, si sedli a začali se dohadovat na
dalším postupu. Jak mluvili, Petr měl opět pocit, že něco důležitého přehlížejí. Jak
usilovně přemýšlel, zavřel oči, ale v okamžiku, kdy už to téměř měl, ho vyrušil Dagulův
bojový pokřik.
Ze tří stran se k nim sbíhalo alespoň deset ozbrojenců, o jejichž úmyslech nemohlo být
pochyb. Vedl je chlápek neméně oplácaný svalstvem jako Dagul. Petr nezaváhal ani
vteřinku a vypálil bez míření. Útočníky však výstřel nezastrašil. Ti, kteří nebyli raněni,
jen zařvali vzteky a s o to větší vervou se vrhli na malinkou skupinku uprostřed náměstí.
Dagul opět dokazoval, že to s mečem umí. Opřen o kašnu, čelil útoku tří mužů
najednou. Odrazil nápor tak prudce, že jeho protivníci ztratili rovnováhu.
„Utíkejte!“ křičel a vrhl se vstříc dalším vojákům. Sue a Petr se nedali příliš pobízet a
vyrazili volným směrem. Petr ještě v běhu nabil znova a zahřměl další výstřel, který
zneškodnil několik nepřátel. Další se stali obětí Dagulova meče. Ten toho využil a začal
také ustupovat.
Část zelnomodré vody se oddělila od ostatní a dala se též na úprk. Mu se tentokrát
nemusel moc namáhat se změnou barvy, neboť byl pokryt řasami ze dna kašny.
Ti vojáci, kteří zůstali bojeschopní, když viděli osud svých druhů, přeci jen trochu
zaváhali, což uprchlíkům poskytlo tolik potřebný čas. Dagul doběhl k prvním dveřím,
které se namanuly, a opřel se o ně celou vahou. Nevydržely nápor a s praskotem
povolily, vetřelci vnikli dovnitř a rozběhli se po schodech dolů. Chodba byla úzká,
temná a stáčela se šroubovitě stále hlouběji a hlouběji. Škobrtali v té tmě a nad sebou
slyšeli dusot pronásledovatelů. Po dlouhé době se přeci jen dostali na dno této štoly,
která ústila do nízkého tunelu. Shora se sem malými okénky dostávalo trochu
rozptýleného světla, a tak na dně tunelu viděli tekoucí říčku. Po obou stranách vedl úzký
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chodníček. „Stoka,“ napadlo Petra a hnedto také vykřikl. Ano, byla to stoka a Petrovi to
hned vnuklo nápad.
„Vzhůru! Musíme vzhůru. Tudy se dostaneme k Chasedovi!“
Vydali se v řadě za sebou proti proudu stoky. Zvuk nepřátel ztichl kdesi v dálce. Ticho
bylo rušeno jen šploucháním vody a jejich zrychleným dechem. Chodby se občas křížily
a tvořily tak celý labyrint. Náhle však narazili na mříž.
Sue už toho měla dost a tak zaprosila: „Měli by jsme si alespoň trochu odpočinout.“
Měli sice už hlad, ale pach stoky byl tak nepříjemný, že na jídlo nebylo ani pomyšlení.
Napili se tedy a šli prozkoumat mříž. Právě tady si Petr všiml, že Dagul má utržený
jeden rukáv a na ruce má dlouhou krvavou ránu. Ten to odbyl jen mávnutím: „Povrchní
škrábnutí. Taková nedochůdčata nemají naději dostat se mi na tělo.“
Mříž byla ze silných kovových prutů a byla pevně zasazena do zdi. Dagul s ní zkusil
zacloumat a nebo pruty ohnout, ale nepodařilo se mu to, ačkoliv pletence jeho svalů
byly napnuty k prasknutí.
Když vstoupili, ozývalo se pištění krys jen sporadicky, ale nyní bylo slyšet mnohem
častěji a intenzivněji. Do toho přibyl nový zvuk. Nejdřív nevěděli co to je, ale pak
pochopili, že se k nim blíží tisíce krysích ťapek. Na cestu zpět a hledání jiné cesty
nebyla nejmenší šance. Výstřel z Petrovi brokovnice by krysy možná na chvilku
zastavil, ale nábojů bylo málo.
Také Mu zaznamenal zatím ještě vzdálené pištění a ťapkání. Byl celý bez sebe strachy a
zcela zděšen tou představou, vrhl se do páchnoucí stoky proti mříži. Za okamžik se
vynořil na druhé straně, protože tyče končily těsně pod hladinou.
Vaky a s nimi i většinu věcí zde museli nechat a jen trochu jídla a některé nezbytnosti
podali Mu skrz trochu větší oka v hořejší části mříže. Samosebou tudy putovala
především Petrova puška a náboje. Bylo třeba si pospíšit, neboť krysí příval se blížil
každým okamžikem.
Zatímco si předávali věci, podplavala Sue, pak Petr a Dagul šel jako poslední. To už se
k nim blížil krysí předvoj. Sotva byli na druhé straně, pokračovali ihned dál. Hluk za
nimi postupně slábl, až ztichl docela a tak se zdálo, že mříž nápor zadržela.
Zvolnili a pochvalně poklepávali Mu po zádech. Všichni sice věděli, že tam skočil v
panickém strachu před blížící se krysí armádou, ale jeho čin přišel v tu nejpotřebnější
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chvilku a zachránil jim život, o tom nemohlo být sporu.
Pokračovali dále proti proudu vzhůru tam, kde tušili Chasedovo sídlo. Ztratili zcela
pojem o čase a nevěděli, jak dlouho již jsou v podzemí.
Netušili kam se poděli vojáci, kteří je pronásledovali. Nevěděli ani zda ve městě již
nebyl vyhlášen poplach a zda vchody do tohoto bludiště nejsou střeženy. Město nahoře
zatím žilo dál svým životem. Těla vojáků zraněných nebo zabitých v boji na náměstí
byla odnesena, ale rozkaz k pronásledování vydán nebyl. Brány paláce zůstávaly i
nadále zcela uzavřeny a nevycházely odsud žádné rozkazy, neboť Chased a jeho
přisluhovači se připravovali na příjezd loupežné výpravy, která měla přivézt kámen
Kodeš. Nikdo se v těchto napjatých chvílích nechtěl zabývat bezvýznamnou šarvátkou,
o jako ostatně v tomto městě nikdy nebyla nouze. Pána Šadízu nesměl nikdo rušit.
Netušil, že jeho nepřátelé jsou již zde, blízko, kdesi hluboko pod palácem.
Výprava, vedená teď opět Dagulem, se dostala do míst, kde stoka byla již jen mělkou
stružkou, tunel se zúžil a světla shora ubývalo. Dusný, vlhký pach zde byl stále
nepříjemnější a mokré šaty studily. Ze šatstva jim zbyly jen dvě košile, z nichž jednu si
Sue převlékla.
Po přejití další křižovatky se dostali do tunelu, který byl téměř suchý a jen středem tekl
uzoulinký pramínek vody. Trochu si zde odpočinuli a pojedli z toho co jim zůstalo. Poté
se vydali na další pochod. Neušli však ani dvě stě kroků a tunel prudce zabočil. Když
pohlédli za roh, viděli, že chodba končí kolmou šachtou, která je vyložena neotesanými
kameny. Voda sem přitékala shora a když se tam podívali, viděli vysoko nad sebou
malé světlo. Dagul obhlédl stěny a mlčky pokýval hlavou na nevyslovenou otázku, zda
bude možný výstup.
První lezl Dagul, pak Sue, Mu a nakonec Petr. Hrubé kameny jim rozdíraly ruce, ale na
druhou stranu umožňovaly snadnější výstup. Dagul šplhal jako kočka a přes některá
nebezpečnější místa pomáhal Sue. Ani Mu neměl problémy, protože se doslova přisál
ke každé sebemenší nerovnosti a posouval své tělo výš a výš. Nejhůř na tom byl Petr,
který vláčel na rameni těžkou pušku.
Na vrcholu sopouchu byla zasazena mříž. Když se k ní Dagul dostal, pevně se zapřel a
snažil se ji nadzdvihnout. Po chvíli námahy se mu to podařilo a odsunul jí kousek
stranou. Vyhlédl ven. Byl ve veliké zahradě uprostřed jednoho z mnoha malých jezírek
navzájem propojených kaskádami. Všude byl klid a jen odkudsi z dálky sem doléhala
hudba. Dagul se převalil ven, plácnul sebou do vody, ale ihned se narovnal, nahnul se
nad otvor a pomohl nahoru Sue i ostatním. Vyškrábali se z vody, opřeli se o obvodovou
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zídku a nabírali dech. Výstup byl nesmírně namáhavý a tak toho měli všichni dost.
Když si trochu odpočali, vrátil se Dagul do jezírka a zasadil mříž zpět na své místo.
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8. BOJ O KÁMEN
Tak tu seděli vedle sebe, mokří, špinaví a nepříjemně zapáchající od splašků. V jezírku
ze sebe smyli alespoň tu nejhorší špínu. Sue si svlékla džíny, pod kterými měla jen
malinkaté kalhotky, které toho ani za normálních okolností mnoho nezakrývaly, ale teď,
když byly mokré, to platilo dvojnásob, a trochu si je přeprala.

Ostatní následovali jejího příkladu a tak se alespoň
zbavili nepříjemného pachu, který se z nich linul. Mu
již na sebe vzal okrovou barvu kamene, kterým byly
obloženy nejen jezírka, ale byly jimi vyloženy i
cestičky. Petr se chystal, že se vydá na výzkum
směrem odkud vycházela hudba, ale Dagul ho zadržel
a naznačil, že se vydá na výzvědy sám. Také se
okamžitě ztratil za jedním z keřů. Mu tiše hořekoval:
„Jak já ho znám, tak to určité zvorá a prozradí se. Jó,
zvorá to a bude mela! Dyť ho znám už dost dlouho, on
umí jen máchat tím svým mečem.“
V odpověď na jeho slova se ozvalo táhlé zaječení.
Všichni byli rázem na nohou a ve střehu. Naslouchali.
Bylo však ticho a žádný další zvuk se neozval.
Se zatajeným dechem vyčkávali co bude dál. Nedělo se však nic a ani hudba
nepřestávala hrát. Pak se před nimi bez jediného zvuku náhle vynořil Dagul. Nemusel
nic říkat, jeho zkrvavený meč mluvil jasnou řečí. Vzal kutnu, otřel do ní meč a beze
slova ukázal na cestu, která vedla do hloubi zahrad.
Procházeli tudy, ale na nikoho naštěstí nenarazili. Došli k široké cestě vedoucí vzhůru.
Na jejím konci byl až téměř na vrcholu velký kamenný altán. Odtud také slyšeli hudbu.
Přiblížili se více a viděli několik žen v bělostných šatech. Byli tu i tři vojáci v modrých
pláštích. Muž v šedém tu velel.
Altán měl tvar obdélníku a jednou ze svých dlouhých stran se přimykal ke skále. Ta
Page 1 of 5

Page_29

tvořila nešpičatý komolý jehlan, který připomínal homoli cukru. Uprostřed byl plochý
stůl vytvořený z velkého kamene. Altán byl dál rozšířen o jeskyni vytesanou do temné
hmoty skály, o kterou se opíral. U zadní stěny se od této černě odrážela žlutá soška
ohavného škaredého tvora.
Všichni vojáci byli ležérně opřeni o sloupy a porokovali ženy, které zde uklízeli. Jen ten
v šedém byl nervózní a neustále je pobízel ke spěchu: „Dělejte, dělejte! Velký Chased tu
chce dnes povečeřet a v meditacích s bohem Esetem se připravit na zítřek, aby zde mohl
přijmout kouzelný kámen a také princeznu Zakaj, která se stane jeho otrokyní. Tak
pospěšte si, chátro!“
Na podporu jeho slov se zpod pláště jako dlouhý had vynořil bič a šedivák s ním šlehl
ženu, která byla nejblíž. Klesla na zem, ale ihned se odplížila z jeho dosahu. Z jejích úst
nevyšel jediný výkřik, jediné slovíčko, jen oči se zle zableskly. To už biřic nevnímal,
protože se smál společně s vojáky. Konečně byl úklid hotov a pohaněč vzal píšťalku,
kterou měl pověšenou na krku, a pískl. Hudba přestala hrát a po chvilce viděli další tři
ženy, které slézaly po skále vedle pavilonu
dolů. Po skále tu vedly schůdky, kterými bylo možno vylézt na střechu pavilonu.
Celá skupina se vzdálila a oni osaměli. Zatím měli na své loupežné výpravě více než
velké štěstí, když je stoka přivedla sem do zahrad, uprostřed kterých byla svatyně boha
Eseta. Zabývali se úvahami, proč chce Chasid převzít kámen zrovna zde, když v tom si
Petr náhle uvědomil, na co při plánování zapomněl. To poznání ho zasáhlo jako blesk a
náhle měl pocit, že je vše ztraceno: Vždyť jakmile výprava z pouště dorazí, Dagul uvidí
pravou princeznu Zakaj!
Nebylo možné odhadnout, jak se náčelník zachová, ale hru bylo nutno dohrát až do
konce. Bude muset od této chvíle hlídat i Dagula a co bude dál, to se uvidí.
Vyrazili ze svého dočasného úkrytu na obhlídku pavilonu. Sue při pohledu na sošku
boha Eseta poznamenala: „Ten je děsně ošklivej.“
Také Petr na ni upřel svou pozornost. Byla nepochybně z ryzího zlata a zobrazovala
netvora s lidským tělem, který měl v jedné ruce meč a v druhé svíral lidskou lebku.
„To bude asi pěkně krvavej bůh,“ mínil Petr.
Dagul jen mávl rukou: „Až bude čas, budu o něm vyprávět, ale teď by jsme měli najít
vhodný úkryt.“
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Mu samozřejmě musel taky něco říct: „Tos nám řek novinu. My tady už celou věčnost
nic jinýho neděláme, ale páníček se teprve teď ráčil probudit.“
„Ztichni!“ zavrčel Dagul: „Nebo...“ a významně položil ruku na jílec meče.
Mu uskočil: „Už jsem zticha Dagulku, už ani nešpitnu! Přece bys mi doopravdy nechtěl
ublížit, viď že ne?“
Dagul od něj jen odvrátil tvář a dal se s ostatními do obhlídky. Soška byla postavena na
vysokém podstavci z kamene černého jako uhel. Když ho obešli, všimli si, že má v
zadní stěně velký otvor, který vedl kamsi dolů do tmy. Petr to zkusil a za chvilku hlásil
nahoru: „Jsou tu nějaké schůdky.“ Dagul zůstal ne stráži a ostatní Petra následovali.
Místnost byla osvětlena několika úzkými průduchy a měla přibližně stejný tvar jako
podlaha pavilonu nad nimi.
Už chtěli vylézt ven, když znovu uslyšeli hudbu a vzápětí k nim Dagul vskočil takřka po
hlavě s tlumeným výkřikem: „Chased!“
A opravdu to netrvalo nijak dlouho a uslyšeli tlumený hovor a pak i kroky lidí,
procházejících se nad nimi.
Chased, neboť tento panovačný hlas nemohl patřit nikomu jinému, propustil všechny a
jen jakémusi Barletovi přikázal zůstat a začal k němu mluvit: „ Pozval jsem si tě,
protože jsi můj nejvěrnější a nejlepší služebník. Pojď se mnou povečeřet na tomto
svatém místě. Chci, aby zítra od úsvitu stály hlídky na věžích a ihned ohlásily, jakmile
spatří naše vojáky přijíždějící z pouště. Potom co budou uvnitř, okamžitě brány uzavřete
a nikoho nevpouštějte. Všude postavte stráže a sem od zahrad ty nejlepší. Tady ve
svatyni, kde chci převzít kámen, budeš jen ty já a velitel stáží.“
Pak bylo ticho. Ti dole si již mysleli, že odešel, ale on promluvil znova: „Pojď, můj
věrný, zítra se stanu s pomocí kamene vládcem světa, ale nyní se na to musím pořádně
vyspat... a ráno sem pošli otrokyně, ať tu uklidí zbytky.“
Odcházeli a již jim nebylo víc rozumět, ale to co si ti v podzemí dozvěděli, stačilo.
Sotva hlasy ztichly docela, vykoukl Dagul opatrně ven. Všude byl klid a ticho. Venku se
pomalu stmívalo a oni si teprve teď uvědomili, jak jim den rychle utekl. Když se venku
ozvala zmínka o večeři, pocítli všichni svorně hlad a tak se bez váhání vrhli na to, co
zbylo na mísách. Bylo tu hojně ovoce i chutně upraveného masa. Do sytosti se najedli a
na mísách nezbylo nic. Nedělali si s tím příliš starostí. Mnohem důležitější bylo, kam se
uchýlit na noc. Petr si ihned vzpomněl na schody na střechu pavilonu a jeho návrh byl
přijat bez připomínek, Vedli tam úzké strmé schůdky, ale výstup nebyl příliš těžký.
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Bylo teplo a oni nesmírně unaveni usnuli okamžitě. I Dagul spal pobloudilým spánkem
šelmy, připravené kdykoliv k obraně.
Ráno za úsvitu sestoupili opět do podzemí. Dohodli se, že se pokusí v příhodném
okamžiku zmocnit se kamene. Věděli, že je to jejich jediná naděje, kterou mají. Petr si
umínil, že bude od tohoto okamžiku dávat
pozor i na Dagula.
Přišli otroci a začali uklízet, ale Chased se zatím nedostavoval. Výprava z pouště se
dosud neobjevila. Po nějaké době však nahoře začal shon. Věděli, že výprava dorazila a
všichni s napětím očekávali budoucí události.
Pak se ozvala hudba, to se asi blížil Chased se svou kamrilou. Vstoupil do altánu a oni
stejně jako včera zřetelně uslyšeli jeho hlas: „Přiveďte je sem. Ať předstoupí a předají
to, co měli za úkol získat!“
Uběhlo několik okamžiků plných napětí. Pak slyšeli nové zvuky, to přicházeli poslové.
Napětí vrcholilo.
Petr posunul prst na spoušť brokovnice. Slyšeli jasně Chasedův hlas, jakoby stál vedle
nich: „ Přistupte blíž a předejte kořist!“
Pak se jeho hlas změnil v zlostný sykot: „Kde je princezna Zakaj? Pitomci! Jakto, že ji
nemáte ?“
Jejich odpovědi nebylo rozumět, protože příchozí stáli mimo pavilon, ale jasně slyšeli
Chaseda, který pokračoval: „A kámen, kde je kámen? Dejte ho sem!“
Petrovi se nesmírně ulevilo, když slyšel, že zde princezna není. Vyřešilo to rázem
mnoho jeho problémů, ale další byli před nimi. Rozhodný okamžik nastal. Teď a nebo
nikdy! Pohlédli na sebe a beze slov, jen pohledem, se domluvili a zároveň si dodali před
nadcházejícím bojem odvahu.
Dagul ze sebe shodil kutnu a vyrazili vzhůru. Jako první se vyřítil Petr a zpola kryt
kamenem vypálil na skupinku mužů stojících nejblíž. Za ním se objevil Dagul s
obnaženým mečem a jako prvního skolil muže s rybím obličejem stojícího vedle
Chaseda. Ten zcela konsternován na vteřinu jakoby zkameněl. To stačilo k tomu, aby se
k němu přiřítil Mu, vyrval mu kámen z ruky a dal se na útěk.
Sue, která vyběhla z podzemí jako poslední, popadla sošku a praštila s ní Chaseda do
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spánku. Sesul se bez hlesu k zemi.
Jejich překvapivý útok jim na několik velevzácných vteřin zajistil převahu. Pak se však
nepřátele při pohledu na ležícího Chaseda vzpamatovali a s příšerným bojovým řevem
se vrhli na naši trojici, zatímco Mu již šplhal na altán, což bylo jediné bezpečné místo,
na které si v té chvíli vzpomněl.
Sue se oháněla soškou a Dagul řádil mezi nepřáteli jako šelma. I Petr znova vystřelil a
další vojáci padli k zemi, ale ze všech stran přibíhali další. Dagul zaznamenal ten příval,
máchaje krvavým mečem, tlačil Sue před sebou a volal: „Je jich příliš mnoho! Vylezte
nahoru za Mu! Všichni nahoru! Budu vám krýt ústup!“
Sue už byla na schůdkách a škrábala se vzhůru. Petr nestačil znovu nabít a tak používal
pušku jako kyj. Sotva byl nahoře, horečně otevřel taštičku ve které měl náboje. Byly
tam poslední tři!
Dagul měl na schůdkách poněkud usnadněnou práci, protože se k němu v úzkém
prostoru nemohlo přiblížit víc nepřátel, ale bylo jen otázkou času, kdy i jeho ruka umdlí,
nebo kdy dorazí lučištníci. Situace se stával kritickou.
Je konec, myslil si Petr, bylo to celé šílenost, ten drakův plán byl od začátku nesmyslný
a to nám ještě sliboval pomoc! Najednou mu v hlavě probleskla myšlenka. Vystřelil
přes hlavu bojujícího Dagula do přibíhajícího hloučku vojáků, podal pušku Sue, skrčil
se v koutku, zavřel oči, snažil se nevnímat hluk boje a myslel jen na jediné: „Drak!
Drak!“
V příštím okamžiku se bojový pokřik nepřátel změnil ve výkřiky hrůzy, které se
vzdalovaly. Petr otevřel oči právě v momentě, když Maestron přistával: „Tak nasedejte
miláčkové! Doufám, že jsem přišel právě včas, tak jak je mým zvykem, a že vám nikdo
neublížil.“
Mu podal kámen Dagulovi a už se jako první šplhal na drakova záda. Na ty vojáky, kteří
jako první překonali první úlek a pomalu se blížili vypustil Maestron hustý oblak kouře.
Zasmál se jejich dusivému kašli a pak už se vznesl, udělal jedno kolečko a vojáci v
zahradě vypadali jako trpaslíci. Druhý oblet a zahrada se změnila na několik barevných
skvrn.
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9. PÁTRÁNÍ.
Seděli druhý den odpočinuti v Maestronově jeskyni a prohlíželi si kouzelný kámen
Kodeš, který se jim s takovými obtížemi, ale i s velkým štěstím, podařilo získat.
Oválný, hladký a šedavě černý, nevypadal nijak kouzelně, ale spíš jako docela obyčejný
kámen, jakých v okolí byly spousty a Petrovi nepřipadal nijak kouzelný.

Svoje věci našli v pořádku uloženy tak, jak je opustili
předtím, než se vydali na cestu do Šadízu. Když se
sem včera vrátili, byli všichni tak unaveni, že nikdo
neměl chuť se bavit, ale dnes, kdy už si odpočali a
nasnídali, každý byl nabit dojmy, měl chuť se o ně
podělit s ostatními a tak se ve vyprávění střídavě
překřikovali.
Drak cestoval tak jak bylo jeho zvykem po jeskyni,
poslouchal je a jen blahosklonně pokyvoval hlavou.
Trvalo to dost dlouho než skončili. Nastalé ticho
přerušil Maestron svým basem: „Teď jste získali
kouzelný kámen, ale ještě tu něco zbývá na práci a
taky k vysvětlování, že ano?“ a zaparkoval pohledem
na Petrovi a Sue.
Věděli kam míří. Dagul se ukázal jako přítel a dlužili
mu vysvětlení, stejně, jako bylo třeba zjistit, co se doopravdy stalo s pravou princeznou
Zakaj a najít jí.
Petr se trochu rozpačitě podíval na Sue. Ta jen povzdychla: „Ach jó, zase to zůstane na
mě...“ a když viděla, že se drak nenápadně přesunul k Dagulovi, aby ho podle potřeby
zpacifikoval, tak začala vyprávět.
K jeho cti je nutno přiznat, že si zachoval chladnou hlavu a vyslechl její povídání až do
konce, načež všechny příjemně překvapil, když řekl: „Tušil jsem, že nejsi Zakaj, už
když jsme se vydali do Šadízu. Ta pravá Zakaj by se takového bláznivého dobrodružství
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nikdy nezúčastnila, byla to nafoukaná slečínka zvyklá žít v paláci a jen poroučet. Jsem
rád, že jsem mohl pomoci. Náš národ - Hadomové nejsou poddaní princezny, ale máme
k ní určité závazky. Já jí nikdy neměl příliš rád, ale měli by jsme se po ní přeci jen
podívat.“
Napětí se uvolnilo a drak už se zase motal kolem Sue: „Hlavně jsem myslel na vás
slečno, aby se vám nic nestalo a ačkoliv si někdo myslil, že jsem vás nechal Chasedovi
napospas ( útrpný pohled směrem k Petrovi), byl jsem ve skutečnosti stále s vámi.“
Mu za zády draka jen koulel očima, až se Sue neudržela a rozesmála se. Maestron udělal
bleskový obrat, drapsnul Mu, který ihned začal překotně měnit barvy tak, že z toho
přecházel zrak, a beze slov ho nesl ven.
Sue zasáhla: „Prosím, nech ho být, on má sice občas jedovaté řeči, ale je to hodný a
věrný přítel a bez něj by tu kámen nebyl.“
Drak tedy pustil Mu. Ten sebou plácnul na zem a lapal po dechu. Maestron se k němu
nahnul a zasyčel: „ Poděkuj slečince, nebýt jí, už si svištěl dolů do propasti!“
Dagul se celému výstupu jen smál: „Patřilo by mu to holomkovi.“
Když odlétli ze Šadízu, seběhli se vojáci a sloužící k Chasedovi. Ten, přestože měl na
čele velkou tržnou ránu, se brzy probral z bezvědomí a sinalý nejen bolestí, ale
především vztekem, ihned vydal příslušné rozkazy na zformování odvetné výpravy. To
nikdo z těch, kteří byli v jeskyni netušil. A nebo snad o tom Maestron věděl? Pokud
ano, nedal to rozhodně nijak najevo.
Rozhodli se začít pátrání po ztracené princezně Zakaj u jezírka, kde se poprvé setkali s
drakem. Doplnili zásoby a uložili se k spánku, protože drak se chtěl vydat na cestu opět
až večer.
Letěli nad pouští Jakyn a v dálce, osvětlená zapadajícím sluncem, tyčila se stolová hora
Noblet, jejíž temný hrot jim jakoby letěl vstříc.
Ráno za svítání byli na stejném místě, odkud před čtyřmi dny odlétli.
Drak je vysadil na břeh a řekl: „Věřím, že jen vy můžete princeznu najít a že se vám to
podaří!“ Pak vzlétl a oni osaměli na břehu.
Mu po jeho odletu značně obživl: „To je teda náramnej sekáč. Řekne zachraňte
princeznu a sám si frnkne a nechá nás v maléru. A malér bude, na to dám svou kůži.
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Princezna za těch sedm dní už může být na druhém konci světa a jak jí máme po tak
dlouhé době hledat! Navíc to tu prohledávali Dagulovi i Chasedovi lidé. Tak co my tu
můžem dělat?“
Dagul ho zarazil: „Poslyš Mu, vím, že máš výjimečně pravdu, ale odněkud začít
musíme. Nejlepší bude, když se vydáme do sídelního města princezny Zakaj, do Lulle.“
Sue se do toho také vložila: „Samozřejmě. Za tu dobu se tu mohlo stát ledacos. Zakaj se
mohla vrátit a nebo mohlo být nalezeno její tělo. Také by jsme měli město varovat.
Chased, nebo jeho pohrobci, pokud jsem ho ovšem majzla dostatečně, si nenechají líbit
to , že jsme jim kámen sebrali před nosem. Určitě si sem udělají výlet. Aby se zabránilo
dalšímu válčení, bylo by nejlepší najít nějaký kámen, který je podobný našemu
kouzelnému , což by neměl být problém, vždyť vypadá docela obyčejně. Až Chasedovo
vojsko dorazí, měli by měšťané předstírat, že se ho bojí a kámen jim vydat. Pak by jsme
se měli vrátit sem. Drak nám přeci naznačil, že by jsme pátrání měli začít tady. On toho
mnoho ví, i když nám většinou moc neřekne.
Ne proto, že by byl zlý, ale spíš je tajnůstkářský. Všimli jste si, že se s námi
nerozloučil? Z toho plyne, že se ještě někde setkáme!“
Sue, když se dostala ke slovu, byla k nezadržení, ale to, co říkala, bylo naprosto logické
a správné a Petr i Dagul jen přikyvovali.
Mu k tomu poznamenal: „Já jen doufám, že to nebude na poslední chvíli, jako tam v
Šadízu.“
Měl na sobě zase světle zelenou barvu. Sue se k němu obrátila: „Poslyš, Mu, jakou ty
máš vlastně barvu, když takhle neblbneš?“
Mu poprvé, co se setkali, zrozpačitěl, stydlivě přešlápl a pak vykoktal: „Já jsem
růžovej.“
Petr obrátil oči v sloup, otočil se a dusil se smíchy, ale Sue zůstala kamenně vážná: „To
je velmi krásná barva Mu.“
Pod vedením Dagula se vydali na cestu. Neušli však ani hodinu a v zátočině proti se nim
vynořilo několik mužů na Mu. Petr měl svou brokovnici připravenou, ale Dagul ho
uklidnil: „To jsou moji lidé.“ Začal mluvit jazykem, kterému nerozuměli. Po krátkém
rozhovoru jim Dagul předal falešný kámen i s patřičnými rozkazy a jezdci se vzdálili.
Náčelník se vrátil ke svým přátelům a informoval je: „Princezna zatím nebyla nalezena
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a tak jsem jim řekl o možnosti napadení města Chasedovým vojskem.“
Tato náhoda jim pomohla v tom, že ušetřili cestu do města a mohli se vydat rovnou k
svatyni.
K jeskyni vedla vyšlapaná a vcelku pohodlná cesta. Šli volněji, probírali různé možnosti
a najednou se Sue ozvala: „Poslyšte, zkuste si představit tu situaci. Princezna je ve
svatyni, pak přijdou Chasedovi chasníci a začnou to tam bílit. Vědí, že když se vrátí bez
ní, bude mela, takže hledají důkladně. Princezna tedy musela být schovaná moc dobře.
Ti chlapi to nakonec vzdají a odjíždějí jen s kouzelným kamenem, ale princezna se
neobjeví ani potom. Z toho plyne, že ona chtěla, aby po ní žádné stopy nezůstaly.
Zkrátka, já si myslím, že chtěla zmizet všem!“
Sue se obrátila na Dagula a zeptala se: „Poslyš, kam by tak mohla utéct, aby měla
jistotu, že ji tam nikdo nebude hledat?“
„Diviron,“ zašeptal.
„Kde to je ?“
„Tam.“ Mávl rukou směrem na jih. „Je to ponurá a děsivá krajina, které se vyhýbají
Tehorové i bojovnící Hadomů. Mnoho mužů, kteří se tam odvážili, se nevrátilo a ti,
kterým se to podařilo, leželi potom mnoho dnů v horečkách a vyprávěli šeptem tak
strašlivé věci, že i nejstatečnějším mužům naskakovala husí kůže.“
„Jak je to daleko?“ pokračovala Sue dál ve výslechu.
„Nevím, naše stany jsou na druhé straně. Jen jsem slyšel vyprávět.“
„O čem si slyšel, řekni nám to prosím.“ Naléhala.
Dagul se podíval na Petra a celý se ošíval, když mluvil: „ O mužích s hromovou holí,
jako je tato. O bojovnících, od kterých se šípy odrážejí. O zvířatech bez nohou valících
se krajinou se strašlivým řevem. Obři a netvoři.“
I Mu byl v zasmušilé náladě: „Diviron! Odporné místo, tenhle Diviron, ale půjdu
samozřejmě s vámi. Přeci vás v tom nenechám. Co by jste si beze mne počali.“
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10. NEPOVEDENÁ VÝPRAVA
Již druhý den byli na cestě do Divironu. Krajina tu sice nebyla tak pustá a bezútěšná
jako v poušti Jakyn, ale přesto bylo těžké představit si, že by zde mohli žít lidé. Neměli
vůbec potuchy, zda se sem opravdu princezna vydala a kde by ji měli hledat. Nejprve šli
podél malé říčky, ale pak se vydali jižněji. Všechno tu bylo takové ponuré a i Mu na
sebe vzal šedivou barvu. Galantně se Sue nabídl, že jí poveze, ale ona odmítla. Nešli
nijak rychle a často se zastavovali. Vedl je samozřejmě Dagul a ve chvílích, kdy ostatní
odpočívali, vydával se na krátké obhlídky.

Postupně se ráz krajiny měnil a bylo zde víc stromů a
keřů. Přebrodili několik potůčků naštěstí velmi
mělkých. Slunce již bylo nízko nad obzorem, když
dorazili na okraj jakési nehluboké údolí. Byla zarostlá
hustým porostem a uprostřed této prolákliny viděli v
zapadajícím slunci velké jezero.
Stříbřitě se lesklo, ale co bylo nejdůležitější, na břehu
stálo něco, co konturami připomínalo obludně velké
skalisko spadlé sem z nebe, nebo nestvůrný hrad,
korunovaný velkou špičatou věží.
I když to Petr viděl jen z dálky, ihned poznal na první
pohled, co to je. Do písku u jezera byla zabořena
kosmická loď.
Petr, který si myslel si, že ho v tomhle světě už nic nemůže překvapit, jen zašeptal: „ To
je k zbláznění!“ a nevěřícně vrtěl hlavou.
Dagul a Mu byli zvědaví, co to je. Petr se jim pokusil vysvětlit, že je to létající dům a že
by to měli prozkoumat.
Stáli tam, pozorovali to neskutečné panorama a ani příliš neposlouchali Mu: „Tehlecten
Dagul, ten má ale štěstí. Von si jen tak vyrazí na špacír naslepo do týhle pitomý pouště a
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natrefí tohle.“
Mu jen vrtěl hlavou.
Rozhodli se, že zde nezůstanou na noc, ale půjdou dál, aby ráno byli v co největší
blízkosti. Nedali se přímou cestou, ale oklikou, po okraji.
Nejdřív vyšel menší, ten červenější měsíc a pak ten druhý, obrovitý bílý, a tak se jim šlo
pohodlně. Temná masa kosmické lodi ležící na břehu jezera se jim blížila vstříc.
Nakonec se rozhodli nejít dál a další postup nechat na ráno. V noci nebili ničím a nikým
rušeni a ráno je přivítalo přísvitem stejně šedavým jako celá tato krajina.
Vydali se podél okraje a hledali cestu dolů. Konečně našli trochu schůdnější místo a
vydali se škrobrtajíce dolů. Když konečně sestoupili, loď byla jen několik set kroků
před nimi a již se daly rozpoznat i některé detaily. Musela tu být již dlouho, protože
byla dost omšelá a orezlá. Nikde nebylo sebemenší známky života.
Aby ze sebe setřásla nejistotu a strach, ozvala se Sue: „Tady je veselo jak na hřbitově. A
nikde tu nevidím žádný zelený ufouny s tykadýlkama. Halóóó! Kdepak jste?“
Jako v odpověď na její zavolání se před nimi zjevila obrovitá postava. Bylo to tak náhlé,
že měli pocit, jako by vstala z písku před nimi. Zatímco Mu zděšeně koulel očima a
snažil se skrýt za obrovitou postavu Dagula, ten již měl tasen meč a vypadal stejně
nebezpečně jako Petr s brokovnicí.
Postava byla vysoká dobrých deset stop. Stála a nehýbala se.
„Zab to!“ hýkal Mu, „No tak, na co čekáš!“ a jukal zpoza Dagulových zad.
„Neječ.“ Okřikl ho Petr. „To je robot, neměl by nám ublížit, když se budem chovat
klidně a rozumně.“ Sklonil zbraň a pokročil k robotovi.
„Zůstaňte stát, dál nesmíte.“ ozval se hromovým hlasem obr. Dagul poněkud ustoupil,
zatímco Mu neustále ječel: „Zab to, zab to!“
Petr už vypěnil: „Sklapni, nebo zabiju tebe.“
Obrátil pušku k Mu. Nemyslel to samozřejmě vážně, ale Mu zmkl, jako když se otočí
vypínačem a Petr se otočil k robotovi.
„Jsme přátelé.“
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„Zůstaňte stát, dál nesmíte.“ trval na svém robot.
Petr už se opět rozehříval: „Poslyš, ty plechová vobludo vomezená, koukej nás pustit.“
„Odejděte, dál se nesmí.“ Odtušil robot.
Konverzace by v tomto duchaplném tónu možná pokračovala dál, ale Sue dostala nápad
a pokročila k robotovi. Sundala si z hlavy šátek, aby viděl její vlasy a zeptala se: „Znáš
mě?“
Robot se k ní obrátil a zkonstatoval: „Ano, paní, znám, jsi princezna Zakaj.“
„Správně,“ pochválila ho Sue jako psíka a ukázala na ostatní, „Jsem princezna Zakaj a
toto jsou mí přátelé, Dagul, náčelník Hadomů, Petr Rode a Mu.“ Její pokus vyšel a ona
nyní zkoušela co z toho může vytěžit.
Plechový strážce si její prohlášení nechal chvíli projít hlavou a nic se nedělo. Pak však
náhle začal dělat trhavé pohyby a na jeho hlavě se o překot začala rozsvěcovat
různobarevná světla. Ozvala se rána a vše v jednom okamžiku ustalo. Robot ustrnul v
nepřirozené póze.
„Von se z tebe zcvoknul a vyzkratoval,“ jásal Petr a dodal, „teda já se nedivím, z tebe,
když začneš mluvit, by zblbnul každý.“
„Sprosťáku, že se nestydíš mluvit takhle o princezně Zakaj a o své téměř manželce,“
zlobila se Sue a pokračovala pomstychtivě: „Počkej, to si spolu pak vyřídíme!“
Obešli robota a vydali se k lodi. Jejich pohyb ho oživil a on se loudal za nimi. Petrovi to
nebylo nijak příjemné, ale musel se s tím pro tuto chvíli smířit. Došli k lodi a vlevo od
sebe uviděli spuštěnou nákladní rampu. Vydali se k ní. Na jejím konci zel v lodi velký
otvor. Sotva na rampu vstoupili, ozval se odkudsi kvílivý hlas, jako když šlápnete psovi
na ocásek. Skončil tak rychle, jak začal.
V útrobách lodi to vyvolalo odezvu a odněkud z jejích vnitřností tma vyplivla muže,
který je přehlížel nevlídným pohledem. V ruce držel věc, která byla tak ošklivá, že
nemohla být ničím jiným nežli zbraní. Na jeho tváři plné vrásek se objevil údiv, když
spatřil Sue. Trochu sklonil zbraň, otočil se a zavolala někam za sebe do tmy. Vedle něj
se objevila žena téměř stejná jako Sue. Podoba byla velká, i když teď, když stáli proti
sobě, bylo vidět, že princezna je trochu starší a ne tak subtilní.
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Přehlédla je pohrdavým pohledem a pak ukázala na Dagula: „Toho znám, to je Dagul,
náčelník Hadomů, ale kdo jste vy?“
Obrátila své tázavé oči k ostatním. Z každého jejího gesta byla znát nadřazenost a
hrdost.
I když Petr nepochyboval, že na ně chlápek míří zbraní, připadlo mu náhle k smíchu, jak
tam ti dva stojí jak Bonie a Clyde.
Sue se tohle velkopanské chování princezny zajídalo, protože popošla a pošeptala svým
přátelům: „Počkejte, já to tý čůze nafoukaný teďkonc graficky znázorním. My tady
lítáme po poušti s vyplazeným jazykem a ona...“
Nedopověděla, otočila se k princezně a s nasládlým úsměvem, který u ní nikdy nevěštil
nic dobrého, začala povídat. Jak spustila stavědla své výmluvnosti, výraz na tváři
princezny se postupně měnil. Když kulometná palba jejích slov ustala, obrátila se Zakaj
ke svému společníkovi a přiškrceným hlasem řekla: „Chased mi slíbil, že si vezme jen
kámen a nikomu se nic nestane. Chtěla jsem pryč od vladařských povinností a chtěla
jsem být tady se svým přítelem Alefem a nemyslet na nic. Přišel za mnou muž s rybím
obličejem. Jmenoval se Barlet a udělal mi nabídku. Oni si vezmou kámen a zařídí, aby
se po mě nepátralo, jinak bude válka. Vždy jsem se snažila udržet mír a klid. Nevím co
teď mám udělat, musím si to rozmyslet.“
Obrátila se na muže: „Myslím, že není čeho se bát, mohou jít dál?“
Muž pokýval hlavou, ale zbraň neodložil. Vešli dál. Za vstupní místností byla další
velká, která snad kdysi sloužila jako skladiště, nyní ovšem zela prázdnotou. Když
vcházeli dovnitř, povšiml si muž Petrovy pušky a jeho výraz se změnil
„To je puška! Kde jste ji vzal. Ještě jste nám neřekli odkud jste.“
Petr odpověděl klidně: „jsme z místa, kterému říkáme Země a dostali jsme se sem
shodou náhod, zlým kouzlem, nebo vzhledem k tomu co tu prožíváme, je to snad náš
osud, já už vůbec nevím. Můžu já na oplátku vědět, jak vy jste se sem dostal?“
Alef v několika větách vylíčil svou historii: „Kdysi před dávnými lety tu přistála
výprava s mými předky, kteří se zde chtěli usadit. Když přišli na to, že planeta je
obydlená, došlo k hádce, část výpravy doletěla a další zde zůstali. Přestavěli tuto loď na
obytný dům a pokusili se planetu kolonizovat. Postupem doby však stále více přibývalo
strojů, které nebylo možné opravit a bez nichž si moji předci nedokázali představit
život. Přestala fungovat klimatizace a oni umírali jeden po druhém. Nedokázali se sžít s
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místním obyvatelstvem, přestože naše geny jsou stejné. Rodilo se stále míň dětí.
Nakonec nás zůstalo deset, ale tady u jezera žiji sám a o ostatních nevím. Vlastně o
jednom vím, je to Chased, odešel odsud před sedmi lety.“
Alef je pozval dál a nabídl jim pohoštění. Tak tu u stolu seděli: dvě téměř stejné ženy a
tři muži, zatímco Mu si lebedil opodál a kupodivu se ostatním nepletl do řeči, ani
nepronášel své obvyklé jedovatosti. Zezelenal, stočil se do klubíčka a spokojeně usnul.
Hovor skončil rozčarováním. Alef nebyl ochoten jim pomoci, protože měl již jen
jediného robota a poslední vozidlo schopné jízdy. Zakaj, přestože byla zpočátku zdrcena
tím, co se stalo a co vlastně ona zavinila, se nechtěla vrátit. Osud jejího lidu jí byl
lhostejný. Nakonec jim Alef neochotně slíbil půjčit své vozidlo a s tím se rozloučili. Byl
už večer a oni se uložili do samostatných pokojů.
Ráno se nepříliš srdečně rozloučili s Alefem a venku už na ně čekalo nízké polopásové
vozidlo. Princezna se ani neobjevila.
Dagul i Mu měli obavy, ale Petr je přesvědčil, že vozidlo je bezpečné, i když si tím sám
nebyl zcela jist. Napadlo ho totiž, že vozidlo může být naprogramováno tak, aby s nimi
někam huplo do vody, a tak upozornil své přátele, aby byli ve střehu.
Naposled se ohlédli ke kosmické lidi. Setkání s princeznou i Alefem jim přineslo jen
pocit zklamání a trpkosti.
Vozidlo sebou trhlo a rozjelo se podél břehu jezera. Vzdalovali se sice na opačnou
stranu, než odkud přišli, ale to zatím nebylo důvodem k znepokojení, protože tudy vedla
téměř upravená cesta. Jeli již asi půl hodiny, když se konečně přiblížili k jižnímu cípu
jezera. Cesta od něj vedla pozvolně vzhůru a byla vyložena kameny.
Petr se zabral do úvah o možnostech jejich návratu domů a nevšiml si, že je cesta po
které jeli zatáčí stále více k jihu. Měli vše dohodnuto, a tak „výsadek“ proběhl rychle.
Prázdné vozidlo se vydalo ihned na zpáteční cestu. Sue za ním hrozila pěstí: „Zrádcové!
Mizerové!“
na Dagulovi bylo vidět, že by se nejraději vrátil zpět a pomstil tu zradu, ale Petr jej vzal
za ruku a hučel do něj tak dlouho, až Dagul nakonec přikývl. Mu už byl také na nohou a
třel si trochu potlučený bok, jinak se nikomu nic nestalo.
Posbírali svá zavazadla a vydali se na cestu. Krajina se tu hodně podobala té na západě a
jen ojedinělé zakrslé keře jim poskytovaly jakýsi stín na cestě. Bylo zde také více
kopců, které bylo nutno zdolávat, což bylo velmu únavné. Zastavovali se na krátké
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odpočinky. Mnoho toho nenamluvili, jen Mu měl neustále nějaké připomínky, ale nikdo
je pořádně nevnímal a ani na ně nereagoval...
Neúnavný Dagul se vydával na nové a nové obhlídky, hledaje tu nejvhodnější cestu.
Kopce byli stále vyšší a mezi nimi uviděli pohoří Forli, což znamenalo, že zašli velmi
hluboko na jih. Pokračovali tedy víc na sever.
Pozdě odpoledne se zastavili a rozhodli se, že se zde utáboří, protože byli už všichni
unaveni. Druhý den mírný větřík rozehnal mraky a slunce do nich nemilosrdně pražilo.
Jejich mozky byly zcela otupeny a šli pouští jako stroje. Petr usilovně myslil na draka,
ale ten se neobjevoval. Ani Mu už nedokázal udržet barvu podle své vůle a byl teď ve
své původní růžové barvě a připomínal ze všeho nejvíce jahodovou zmrzlinu. Za jiných
okolností by se Sue smála, ale v této situaci se jí tohle přirovnání zdálo jako výsměch
jejich osudu.
Další den už se jen vlekli jako mátohy. Noc prospali v poušti. Naštěstí zde nebyly tak
velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí, jako je běžné u pozemských pouští.
Všichni už byli vyčerpáni a Sue již byla zcela apatická. Vydali se na další klopýtavý
pochod. Jen Dagul se držel stále vpředu. Jeho radostný výkřik probudil všechny k
novému životu. Byl příliš vyčerpán na to, aby mohl mluvit, a tak jen stál na vrcholku
pahorku a kamsi dopředu ukazoval. Když k němu došli, viděli jasně horu Noblet a v
dálce se rýsovala i zeleň v okolí města. Připadali si téměř, jako by byli již doma, ale
trvalo jim ještě téměř tři hodiny, než se do města dostali.
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11. FINÁLE
Přivítání v Lulle se diametrálně lišili od jejich představ. Jak procházeli městem a lidé je
poznávali, ozývaly se za nimi výkřiky nevole a dav houstl. Dagul si svými mohutnými
rameny klestil cestu vpřed a jen velká úcta před jeho obnaženým mečem držela dav v
odstupu. Pouze několik vojáků z princezniny osobní stráže jim pomáhalo.

Když dorazili na ústřední náměstí, byl dav téměř
kompaktní.
Radní uposlechli příkazu a když dorazilo Chasedovo
vojsko, vydali mu kámen bez boje. Velitel zpit
vítězstvím, neuvažoval moc nad tím, že to bylo až příliš
snadné a obrátil své vojsko zpět. Lidé však byli
rozzlobeni na nejvyšší míru. Všichni věděli, že by se v
dobře opevněném městě mohli bránit i proti mnohem
větší přesile a nemohli pochopit, proč se mají kamene
vzdát.
Když už hrozilo, že je zástup smete, vyšla Sue, která
byla kryta Petrem a Dagulem. Vyskočila na vyvýšenou
verandu. Sundala si šátek, který až doposud kryl její
nápadné vlasy. Dav jednohlasně vzdychnul, když se před nimi jako zázrakem zjevila
princezna Zakaj. Sue s tímto efektem počítala a také ihned spustila řeč, kterou měla
přichystanou. Na závěr sáhla do Dagulaova tlumoku a vyndala odsuď pravý kámen
Kodeš. Když skončila, byla ochraptělá, ale dav ryčel nadšením. Sue končila: „Kámen
máme, ale byl v nepravých, a nečistých rukou a my jej musíme odnést k posvátnému
prameni, abychom jej očistili. Půjdu já, můj statečný zachránce a velký náčelník
Dagul.“
Všichni, Sue v roli princezny především, byli zahrnuti nevídanou péčí. Po dlouhé a
vyčerpávající cestě pouští potřebovali především odpočinek. Druhý den měli ještě nohy
jak z olova, ale třetí se opět vydali vzhůru do pohoří Noblet. Přecházeli okolo jezera a
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vzpomínali na draka Maesrtona. Jejich cesta pokračovala již známými serpentinami
vzhůru. Přešli malý palouk, kde svedli první boj s Chasedovými vojáky a šli stále
vzhůru k prameni potoka. Nespěchali, protože únava z předešlých dnů byla stále
znatelná.
Strom, ten jejich STROM, našli téměř bez hledání. Když sem došli, napadlo je, co vše
prožili od toho prvního dne a jak podivně zasáhli do dějin tohoto světa.
Sue políbila něžně Mu na čelo a s Dagulem si oba stiskli krátce ruku.
„Je škoda, že odcházíte, byl by z vás báječný královský pár a vládli by jste určitě líp než
Zakaj.“ řekl jim na rozloučenou.
„Teď jsem zvědavá, jestli si z nás ten starý šibal Maestron neudělal legraci,“ řekla Sue,
vzala kámen a přitiskla ho ke stromu. Chvíli se nedělo nic, ale pak ucítila, že jí kámen v
ruce tepe jako živá věc. Pohlédla na něj a viděla jak začíná slabě světélkovat. Jeho zař
byly stále intenzívnější až museli trochu přivřít oči. V tom jasu však jasně viděli, jak se
před nimi otevírá obdélníkový otvor.
Petr neváhal, vzal Sue za ruku a táhl jí do otvoru. Otočila se a hodila kámen Dagulovi,
tak jak bylo domluveno.
Otvor se za nimi zavřel a oni stáli uprostřed chodby domu. Nevěřícně se otočili, ale
venku byla cesta a na ní stále ještě parkovala Petrova limuzína. Nic nenasvědčovalo
tomu, že by v minulých dnech zažili to šílené dobrodružství.
„Počkej,“ řekla Sue. „Vím, že si myslíš to samé co já!“
Otevřela tašku a vyňala z ní zlatou sošku boha Eseta, kterou tenkrát intuitivně vzala v
chrámu uprostřed zahrad Šadízu.
Tak to přece jen byla pravda!
Podívali se na dveře. Tam v tom světě zůstali jejich přátelé i nepřátelé a Sue i Petr cítili,
že by se chtěli vrátit. Ano, vrátí se, Maestron to věděl. Vrátí se !
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