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„Hovno!” řekl Miro Schmuttelberg smutně při pohledu na kostky. Dnešní hra jej přišla na čtyři
zlaté guldeny a 28 stříbrných haléřů. Ani pivo dnes nebralo - chutnalo divně nakysle. Příčinu této
skutečnosti ovšem trpaslík nespatřoval ani tak v pivu samotném jako spíše ve stavu svého organizmu,
zmoženého třídenním flámováním.
„Hovno!” zopakoval Miro ke svým spoluhráčům. “V rukách mám nasrané, v tlamě vymleté a
kešeň prázdnů! Idu bydleť! Hospodo, platím!”
Malý hospodský vyinkasoval své stříbrňáky za čtyři korbele piva a s úklonou vycouval. Miro
brknul, poplácal se po břiše a vstal. Hospoda byla zakouřená, hlučná a Mirovi Schmuttelbergovi v tuto
chvíli veskrze nesympatická.
„Hovno!” zabručel sám pro sebe a hodlal vykročit ke dveřím ztrácejícím se v mlžném oparu. V
tom okamžiku něco zachytilo jeho levý loket. Osoba v podivném plášti s kápí, dosud spící na desce
vedlejšího stolu, jej nyní svírala odporným pařátem za ruku a pokoušela se postavit. Miro byl tak
překvapen, že se její spár ani nepokusil setřást.
Postava se potácivě vztyčila: „Kat-or-iy ty, dur-ak! Chotch - u wod-kuu! Jaa ub-iy-u kaa-k niedasch!”
Miro Schmuttelberg už východní skretštinu neslyšel řadu let, ale okamžitě ji poznal. Zabylo mu
nevolno, jak mu hlavou probleskly vzpomínky na válečné dětství. Postavě se svezla kápě z hlavy. Miro
se podíval do skelných očí, posazených blízko sebe v tmavě nazelenalém, bradavičnatém, ohyzdném
skřetím obličeji.
„Tych uuj, dawarif!” blábolil nesrozumitelně skřet a zapotácel se tak silně, že sebou málem strhl
i trpaslíka.
Miro Schmuttelberg zrudnul, syčivě vtáhl vzduch a beze slova udeřil. Trpaslíkova pravačka
udělila skřetovi značnou hybnost, takže jeho tělo minulo stůl, u kterého původně seděl, opsalo
balistickou trajektorii kolem mohutného trámu podpírajícího strop restaurace a zmizelo pod výčepem,
kde jeho cestu ukončila hromada uložených lahví, které se s rachotem rozkutálely po podlaze kvelbu.
Třívteřinovou chvíli hrobového ticha přerušilo překotné hrkání židlí, následované vzteklým vrčením; vše
od stolu, kde původně skřet v kápi seděl. Kolem dubové desky se vztyčilo pět pomenších, avšak
ramenatých postav rovněž v kápích, které postupně odhalily své obličeje.
„Ogaři, dívajte sa - skřetiska!” výkřik se ztichlou hospodou rozlehl jako výbuch a způsobil nové
hlasité hrkání židlí, které postupně zaniklo v dalších výkřicích a třeskotu rozbíjené keramiky. Od stolu,
od kterého se prvotní výkřik ozval, přilétl hliněný džbán a rozkřápl se o hlavu prvního skřeta, který mu
stál v cestě. Všichni orkové se otočili tím směrem. Kolem stolu stálo šest trpaslíků - havířů z blízké
šachty. Skřeti i trpaslíci se přikrčili a odkopli překážející židle.
„Pax, pax!” volal nešťastný hostinský. Drobný hobit vběhl mezi oba tábory s rukama smírně
zvednutýma nahoru. Ubožák se tak bezděky ocitl v palebném prostoru hrnčířských a truhlářských
výrobků, které proti sobě obě strany naráz vrhly. Dostal do hlavy olšovým svícnem zdobeným
mosazným kováním, jeho oči se obrátily v sloup a bez hlesnutí se stočil na podlaze do úhledného
klubíčka. Vzápětí se jeho drobné tělo ztratilo mezi dupajícíma nohama trpaslíků, kteří s řevem a židlemi
nad hlavou vyrazili ke skřetí baště.
Miro Schmuttelberg vytřeštil oči a dlaní si v provinilém gestu zakryl ústa. Dvěma skoky se ocitl o
pošlapaného hobitího tělíčka a rychlým smýknutím jej zatáhl pod jeden z nepřevrácených stolů. Pokusil
se malému hostinskému zkontrolovat dech a tep. Potom vlepil hobitovi dva rychlé políčky.
Hostinský zamžoural očima, usmál se a tiše pronesl: „Ještě, Gerto!”
Schmuttelberg jej spokojeně poplácal po prsou, rozhlédl se kolem a po zjištění, že do rvačky již
je zapojeno veškeré osazenstva šenku včetně personálu, dvou psů a kanárka, jehož klec srazila na zem
letící lavice, se po čtyřech vydal směrem ke dveřím.
*

*
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„No jistě,” prohlásil Ya-pan Yapachson, zmačkal polední výtisk Carvinského zpravodaje a
zmuchlanou kouli hodil do rohu kanceláře, “když se někde něco semele, vždycky za to můžou nelidi!”
„Co sa stalo, mistře?” zeptal se opatrně Miro Schmuttelberg, který zrovna něco zakládal do
regálu u stěny.
„Nějaká hromadná rvačka v hospodě U lahodného mázu. Prý to začal nějaký trpaslík, který se
pustil do skřetů z vojenského hudebního souboru, co přijel do Carvinu koncertovat v rámci toho jejich
nového mírového programu...”
Miro ani nepípl, založil fascikl do regálu a došel si do rohu pro zmačkané noviny.
„Apropós, nebyl jsi tam včera, Miro?” Ya-pan se prohraboval nějakými pergameny a překládal je
z hromádky na hromádku. „Zmínils nedávno, že tam dost často chodíš.”
Miro místo odpovědi jen něco zabručel a pokoušel se bez poškození rozbalit výtisk carvinského
plátku.
„Jak vůbec dopadla ta zásnubní hostina tvého bratrance, Miro? Vypili jste celého zubra?” Yappan narážel na trpaslický zvyk, kdy se na zásnubách podávala kořalka z vaku ušitého z jednoho kusu
zubří kůže.
„Nezbyla ani kapička, mistře!” odvětil nepřítomně Miro začtený do novinového článku, nad nímž
tkvěl titulek:
Provokatér U lahodného mázu
Je to už téměř 55 let, co spojené skřetí a trpasličí svazy ukončily nájezd Kermenů na náš malý
kontinent a je to pouhých 40 let, co skřetí vojska obsadila trpaslické království Makadam s tak zvanou
“bratrskou pomocí”, která neměla jiný cíl, než udržet u moci jim nakloněného samozvaného vládce
Makadamu - Disgusta DeDuckina známého spíše pod přezdívkou Gusta Kačer. Přestože skřetí jednotky
byly z Makadamu odsunuty před více než pětadvaceti léty a trpaslíci si zvolili guvernéra ve svobodných
volbách, nevraživost mezi oběma etniky nadále přetrvává. Jak jinak si vysvětlit nesmyslný útok dosud
neznámého trpaslického provokatéra na sólistu skřetího vojenského hudebního tělesa Alex a dravci,
které přijelo našemu městu a jeho obyvatelům projevit úctu, přátelství a ty nejlepší úmysly? Jaké musí
být pocity těchto umělců, kteří se ještě nevzpamatovali ze ztrát při dopravním neštěstí, způsobeném
neschopností a lajdáctvím jiných carvinských institucí? Co si o nás musí myslet naši noví přátelé, kteří
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jsou bezdůvodně napadáni v restauracích, když pietně truchlí za své zahynuvší přátele? Jak k tomu
přijde nevinný majitel restaurace, který těžce zraněn dosud ještě ani nevyčíslil všechny škody na svém
majetku, a který je navíc stižen i další ránou osudu, jako je rozvod manželství (více viz s.7 - Prostitutka
rozbíjí třicetiletý svazek…)...
Miro Schmuttelberg překvapeně zavřel oči a zatřepal hlavou, podíval znova do textu, a pak
noviny raději opět zmačkal a zahodil.
„Je to nechutný článek, viď, Miro?” pronesl Yapachson nevzhlížeje od lejster.
Miro polkl a odvětil: „No, divím sa, jak tam píšou o tom rozvodu teho hobita. Teho hostinského
od Lahodného mázu. Co to má s tou rvačkou společného?”
„Prý hodně.” Yapachson vzhlédl od stolu a zkoumavě si Mira prohlížel. „Potkal jsem ráno felčara
ze špitálu, který vyprávěl, že ten hobit utrpěl lehký otřes mozku. V prvních hodinách po úraze se moc
neorientoval a svou manželku prý oslovoval jménem nějaké kurtizány, která v místním hambinci
poskytuje služby, řekněme, drsnějšího charakteru. Hostinského žena prý z něj v tom omámení vytáhla,
kolik tam za dva roky prošustroval peněz, a když zjistila tu sumu, tak jej ve vzteku vzala špitálním
bažantem po kebuli. Ten chudák už prý nemá lehký otřes mozku, ale prasklou lebku a dvacet sedm
štychů.”
Mira Schmuttelberga polilo horko: „Tak tuhle Gertu myslel.”
„Říkals něco?” otázal se Yapachson.
„Ne, ne, mistře,” zakoktal se Miro, „jen si říkám, že eště nemám roztříděné ty zprávy z minulého
měsíca.”
„Tak toho nech a skoč do krámu krejčího Jákla, mám tam k vyzvednutí dva dublety na večer.
Odpoledním dostavníkem totiž přijede Radko Regler!”
„Radko Regler - viceguvernér!?!“, zvolal překvapeně Miro Schmuttelberg.
„Ano, příteli. Radko Regler - viceguvernér První gnómské pokladnice. Přijede se podívat na naši
novou pobočku, a také se zúčastnit onoho mírového koncertu souboru Alex a dravci, společně s
purkmistrem Verlogenem, hejtmanem Náglem a hlavně místodržícím celého vojvodství, Jeho Jasností
grófem Kazimírem Wolozpytským osobně.”
Miro ostentativně zvednul oči ke stropu a otevřel ústa, ale Yapachson pokračoval:
„Ty dublety tu musí být do hodiny! Večer je banket u příležitosti příjezdu grófa Kazimíra a je
třeba být šik. Na ten koncert před tím pochopitelně také není možno jít v kutně.”
„U Svatého Jelizabeta, vy musíte i na koncert těch zkur… tedy… toho skřetího souboru!?”,
vydechnul Miro zhnuseně.
„Obávám se, že ano”, odtušil smutně Yapachson. „Mimochodem, ty jdeš taky. Pro koho myslíš,
že je ten druhý dublet?”
*

*

*

Carvinský teátr Klopfen nechal vystavět před více než dvaceti lety finanční magnát Roger Shield.
Za tento altruistický čin byl opěvován celou gubernií, než se zjistilo, že šlo jeho poslední velkou finanční
operaci, při které vypral veškeré své příjmy z nelegálních obchodů se zbraněmi s nepřátelskou velmocí
a zmizel v Kerménii.
Teátr Klopfen tak zůstal na krku městu a jak se záhy zjistilo, byl to dar vskutku danajský. Díky
použitému materiálu, který pocházel z demolicí v chudinské čtvrti Carvinu, totiž spadl strop centrálního
sálu hned při prvním představení u příležitosti převzetí teátru městem, zabil dvanáct diváků v první řadě
(tedy téměř celou městskou radu), hostující subretu Picciolinu a místního barytonistu Lýria Pindmachra
zranil tak nepříjemně, že už mohl zpívat jen ženské role. Oprava přístřešku múz přišla Carvin natolik
draho, že se po dobu pěti let nemohly konat tradiční pivní slavnosti, což stálo újmu na zdraví dalších
šest radních, které rozzuřená lůza vyházela z oken radnice na náměstí, kde je vysvlékla do naha, polila
cukrovou vodou a pak se do naháčů trefovala přinesenými vosími hnízdy. Zde je nutno poznamenat, že
lůza došla téměř ke stejné újmě jako radní. V Carvinu se od té doby ujalo rčení - Jsi zpuchlý jako vo
vosím roku!
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Celá tato neslavná historie se honila v hlavě Mira Schmuttelberga, který se v novém, tmavě
zeleném sametovém dubletu a v naleštěných škorních blížil k hlavnímu schodišti teátru Klopfen. Na
schodišti se to hemžilo postavami v okázale přepychovém oblečení, ovšem některé kombinace barev a
střihů napovídaly, že jejich nositelé jsou lvy spíše provinčních salónů.
„Á, není támhleto ta fáš asistent, jak se ...eeee... Schmitzeldorf!”, hlas byl pisklavý, nepříjemný a
Miro Schmuttelberg jej znal. Patřil gnómovi Radko Reglerovi, viceguvernérovi a majiteli dvaceti procent
akcií První gnómské cechovní pokladnice proti rizikům ohně, vody a větru, jakožto i loupeži a krádeži
prosté, nevyjímaje vandalismus a poškození plodin krupobitím. Miro zatnul zuby a vykročil tím směrem.
Vedle drobného gnóma stál Ya-pan Yapachson v dubletu tmavohnědém, ale střihu jen nepatrně
odlišného od úboru Mira Schmuttelberga. Miro se protlačil houstnoucím davem ke svým představeným.
Kolem útlé viceguvernérovy postavy se vznášel velmi zvláštní odér. Nedalo se říct, že by byl nepříjemný
– byl pouze intenzívní a nezvyklý.
„Schmuttelberg, k vašim službám!” mladý trpaslík srazil podpatky a mírně sklonil hlavu.
„Tobrže, burš!”, zasmál se protivně Regler. „Jako na fojna, cheche!” Poté sjel pohledem Mira i
Yapachsona a prohlásil: “Fy zafatěla v Cravin zweigstelle uniform,... jak se… eee, popočkofy muntur?
Ja? No... to zajimafa napat, ale fy měla frühsten konsultieren in der zentrale, che, che!”
Miro bliknul očima po Yapachsonovi a ten jen zvedl obočí. „Ano, pane.” podíval se Miro znova na
Reglera.
„I to topra, topra,” poplácal shovívavě Regler Mira po rameni, „ja šertik na fy a Yapachson. Ja
derzeit sofort musela do loše za grof Wolozpytski, ja pofinnost. Ja zabafa s fami na banket poztěji! Na,”
otočil se Regler k Yapachsonovi, „noch Auf Wiedersehen, Yapachson! Auf Wiedersehen, junge
Smitzeldorf”! Radko Regler pokynul oběma trpaslíkům, dal ruce za záda a začal stoupat po schodišti
směrem ke vchodu do teátru.
Trpaslíci na sebe pohlédli. Miro si zamnul nos a frknul: „Čím to byl namazaný, mistře? Nemožu
to dostať z frňáku!“
„To byla ambra neboli vorvaní pižmo,“ povzdechl si Yapachson, „za náprstek tohohle mazání bys
v Carvinu mohl pořídit menší domek, hmm! Mimochodem, abych nezapomněl, zítra mi připrav na stůl
pojistnou smlouvu krejčovské dílny Jákl a synové.” zašklebil se Yapachson na Schmutelberga, „právě se
u nich výrazně zvedlo riziko požáru a záplavy, a v tomto ohledu bude nutno přezkoumat i výši
pojistného!”
*

*

*

Ruch v sále se s pohasínajícími lustry pomalu utišoval, obecenstvo se začalo soustředit na
jeviště a opozdilci se prodírali ke svým sedadlům. Ya-pan Yapachson po očku pozoroval hraběcí lóži,
kde se vedle grófa Wolozpytského vrtěl v křesle Radko Regler. Hejtman Nágl stál v pozadí, tak jak mu
přikazoval jeho měšťanský stav. Místodržící něco prohodil směrem k bankéři a ten se servilně zahihňal.
„Kde sa poděl burmistř?“ odhadl Yapachsonův směr pohledu Miro Schmuttelberg. Ya-pan chtěl
pokrčit rameny, ale nestihl to, protože purkmistrova hřmotná postava se objevila na pódiu, provázená
nesmělým, až chatrným potleskem. Purkmistr došel doprostřed pódia a gestem zklidnil dva poslední
tleskající konšely, odkašlal si a promluvil:
„Vážení spoluobčané, vítám vás na slavnostním mírovém koncertu vokálního vojenského
souboru Alex a dravci. Předem mého proslovu mi dovolte, abych na dnešním podujetí přivítal především
našeho veleváženého, oblíbeného a milého místodržícího, Jeho Jasnost grófa Kazimíra Eugénia
Romaina Paula… ééé…,“ purkmistr, dle jeho názoru, nenápadně mrkl na papírek, který držel v ruce, „…
Vivaldia Petrarky Presbykomturovolodioviče Wolozpytského von Wolozpyt und Dreckensdorf…“,
purkmistr Verlogen si otřel orosené čelo, počkal až utichne potlesk zaznívající zejména z míst
obsazených zástupci městské rady a pokračoval, „dále je mi ctí přivítat mecenáše dnešního
představení a dalšího významného hosta, pana Radko Reglera, viceguvernéra a spolumajitele První
gnómské cechovní pokladnice proti rizikům ohně… ééé,“ purkmistr znova zamžoural na papírek, ale ten
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mu vyklouzl z prstů a zapadl do orchestřiště, „… ééé.., vody… ééé,“ Verlogenovo čelo se opět zalesklo,
„ééé… a tak dále, však naši pojišťovnu všichni dobře známe, že?“ Purkmistr si ukazováčkem popotáhl
těsné okruží, které mu svíralo hrdlo a pokračoval: „Dnes poprvé u nás vystoupí slavný pěvecký soubor
z dalekého a přátelského Orklandu…,“
Schmuttelberg se naklonil k Yapachsonovi a pošteptal mu: „Tož totok sa nedá poslúchať,
mistře, asi budu bluť.“
Yapachson neodpověděl, jen přivřel oči a nepatrně přikývl. Miro si to vysvětlil po svém a začal se
zvedat z křesla. Yapachsonova pravice mu sevřela předloktí: „Seď!“ zasyčel.
„… a proto neštěstí při dopravě souboru, které stálo životy 98 členů tohoto tělesa jejichž
příbuzným jménem města Carvinu vyjadřuji svou nejhlubší soustrast...“ pokračoval purkmistr…
„Jaké příbuzné?“, skřípal zuby Miro, „Dyť neznajú taty, mamy!“
„… je do posledního detailu prošetřováno Úřadem vysokého komisaře pro správu a evidenci
teleportů, jakožto i Výborem rady města Carvinu, kterému budu předsedat já osobně. Nyní již dovolte,
abych na pódium pozval ty, na které všichni čekáme, tedy Alexe a jeho dravce!“
Zatímco starosta odcházel, vpochodovalo na jeviště asi sto padesát skřetů v černých
uniformách a širokých rudých čepicích. Postavili se na připravené stupínky do pěti řad a zůstali stát
v pozoru. Po krátké pauze vkráčel na jeviště i skřet v bílé uniformě s krátkým pláštíkem. Uklonil se, pak
se potočil čelem k souboru a zvedl v ruce. Orchestr, skrytý pod úrovní jeviště zaburácel předehrou a pak
se skřetí tlamy naráz otevřely:
Kááálíím a kalíím a kalííím od mája…
„Svatá Matko Jelizabetko!“ zaštkal zoufale Miro Schmuttelberg. „Oni vřeštijá po našem!“
*

*

*

Oba trpaslíci stáli u bufetu teátru Klopfen a v prstech svírali sklenice z tenkého skla. Ze sálu se
tlumeně ozýval hlasy sto padesáti skřetích hrdel:
…borovičku aj zelenú piju ja do rána.
Jahodovku, malinovku valím si do chřtána…
„Máš naprostou pravdu, Miro!“ řekl Ya-pan Yapachson a obrátil do sebe obsah skleničky. „To se
opravdu nedalo vydržet!“
„Su z toho celý špatný, mistře! Chápu, že skřeštině by nikdo nerozuměl, ale že budú ječat po
trpaslicku - tož to mňa dostalo!“ odvětil sklesle Miro, vypil svou sklenici a pak se obrátil na obsluhující
hobitku: „Kurnik šopa, nemáte tu cosik silnějšího? Totok je hrozný blivajz!“
„Jen šumivé víno, pane.“ vypískla hobitka a ukázala na stůl pokrytý do řad vyrovnanými
skleněnými nádobkami.
Miro Schmuttelberg si přejel dlaní tvář: „A jak to vlastně bylo s tým nepovedeným
teleportováním, mistře? Už jsem něco málo zasléchl, ale nic pořádného o tem dohromady nevím. Na tu
bráchancovu oslavu sa nic klúdného nedonéslo.“
Yapachson pokynul hlavou, aby poodstoupili od bufetu. Ze sálu se po chvilce potlesku ozvala
další píseň v trpasličím dialektu:
Kvetly jabky, kvetly taky hrušky,
plynuly oblaka nad řekú
zrobiť Kaču to dá strašné fušky
má ju totiž hrozně velikú…
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Miro si zhnuseně odplivl na rudý koberec a významnému hobitímu zakašlání z druhé strany
bufetového pultu nevěnoval pozornost. Yapachson mladšího trpaslíka odvedl z doslechu malé bufetářky
a začal:
„Celá situace je nanejvýš citlivá. První gnómská vyhlásila absolutní informační embargo!“
„První gnómská?!?“ podivil se Schmuttelberg.
„Ano.“ rozhlédl se jeho nadřízený. „První gnómská akci nejen sponzoruje, ale, zejména zásluhou
Radka Reglera, i organizuje. Navíc,“ dodal Yapachson, když viděl, jak Miro Schmuttelberg
pochybovačně nakrčil obočí, „naše ústředí mimo jiné zprostředkovalo i dopravu. Bohužel, je firma, která
dopravu zabezpečovala, zároveň pojištěna u První gnómské na odpovědnost způsobenou výkonem
podnikání!“
„A sakra!“ plácl se do čela Miro. „To značí, že naša pojišťovna mosí skřetom vyplatit celé
odškodnění!“
„Přesně tak!“ odvětil Yapachson a rukama tlumil hlasitost Mirova projevu. „Odškodnění je
ujednáno ve výši tisíc zlatých za jednoho skřeta!!!“
„A do prdele!“ téměř vykřikl Miro Schmuttelberg a vzápětí si položil ruku na ústa. „To je
vosumadevadesát tisícovek!“
„Plus ušlý zisk.“ pokýval hlavou Yapachson.
„A jak sa to vlastně celé zemlelo?“ zvedl ruce v tázavém gestu Miro.
„Carvinský teleport, jak víš, provozuje mág Brix Swensen.“ Miro kývnul a Ya-pan pokračoval: „Má
třicetiletou praxi bez jediné nehody. Otevření portálu a převzetí zásilky z Orklandu prý proběhlo
standardně. Při materializační sekvenci pak ale údajně došlo jakémusi dimenzionálnímu výboji a
anomálie prý posunula portálovou lokaci o půl úhlové vteřiny severně…“
„No a?“ opáčil Schmuttelberg.
„No a půl úhlové vteřiny severně od carvinského portálu je Kolodaňská skála! Skoro polovina
skřetího souboru je tam navěky vrostlá do žulového masivu!“
Miro Schmuttelberg si hlasitě odfoukl a Yapachson poněkud rezignovaně doplnil:
„A ke vší smůle byl svědkem celé nehody sám principál celého souboru, Alex Uglodaj.“
*

*

*

Na věži Carvinské radnice právě odtroubili jedenáctou dopolední a Ya-pan Yapachson stojící u
východní brány nervózně přešlápl. Nazítří se v Carvinu má konat výroční jarmark a ruch u vstupů do
města byl už touto dobou značný. Formani naváželi zboží do krámů a stánků ve městě, aby následně
prázdné povozy vyvezli zpět před hradby, neboť ustájení potahu přes noc v intervilánu značilo nemalé
berně. Yapachson si přehodil cestovní hůl z ruky do ruky a zauvažoval, jakou práci navíc mladému
trpaslíkovi za tohle zpoždění uloží.
„Už su tu, mistře!“ ozval se z ničeho nic za ním hlas Mira Schmuttelberga. „Ospravedlňuju sa
velice za ten feršpetunk, ale tuto Archibald scal u každého kandelábru a nenechal si vysvětlit, že mám
kalup. Nakonec na Kozím rynku zmerčil kocúra, vyškubl sa mi z ruky a vijó na něho. Kocúřisko proběhlo
hrnčířskú dílnú a po kastrólách vyskákalo až do krámku babky pečenářky, co prodávala chleba se
šmalcem a kyselýma ogurkama. Tuto Archibald sa hnal za ním, ale na tom omastku mu ujely packy a
zřítil sa rovnú do bečky s kvašákama…“
Yapachson chvíli udýchaného Schmuttelberga nechápavě pozoroval a pak si všiml, že z jedné
jeho ruky visí kožené vodítko. Vodítko vedlo k zemi a končilo na červeném cvočkovaném obojku.
V obojku tkvěla hlava miniaturního flekatého stvoření, které bylo celé zmáčené a třáslo se
zimou. Z této funkční zmenšeniny zvířete trčel každý chlup na jinou stranu a na sto honů smrdělo
lákem z kvašených okurek. Ratlík si povšiml, že si jej Yapachson prohlíží, a tak, nepřestávaje se třást,
vyplázl jazyk, dal hlavu na stranu a neuvěřitelně pitomě se na trpaslíka podíval.
„Co to je?“ vypravil ze sebe Yapachson a ukázal na smradlavou příšerku.
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Mladý trpaslík se zadíval na stvoření a zatvářil se neurčitě: „To je, abych tak pověděl, těžko řícť,
mistře! Jeho majitel, hostinský Špetík od Lahodného mázu, tvrdí, že je to jakási šlechetná rasa psa.
Tvrdil, že prý je dosmýčený až z Kerménie, kde si také cosik može dovolit enem zazobanec, jelikož je to
úděsně drahé a takej moderní. Špetík vyprávjal, že mu to zbylo v kvelbu po jakémsi potulném
alchymistovi, co u ňho týdeň vegetoval a potem vysublimoval bez zaplacení.“
„Na to se tě neptám, Miro!“ zahartusil Yapachson. „Zajímá mě, proč máš toho... eee... tvora
s sebou!“
„Ach tak,“ pochopil Schmuttelberg. „Inu, zastavil sem sa ve Špetíkově kvelbu, podívat sa jak se
mu daří, když ho už s teho špitála pustili. Roba mu zdrhla a dva podomci sa otáčajú ve výčepu… o
Špetíka sa nemá kdo starať. Ze starej známosti sem sa u ňho zastavil. Leží tam celý zafačovaný a
poprosil mňa, esli bysem mu túto Archibalda nevzal na špacír, že už sa s ním nedá vydržať. Tož sem si
pravil, že když jdeme vyšetřovať do terénu…, že by to nevadilo, kdyby šel s námi.“
Skoropes, jako by chtěl podpořit slova Mira Schmuttelberga, před Yapachsenom zapanáčkoval
a vydal, podle jeho názoru, roztomilé kníknutí.
Yapachson jej chvíli pozoroval a pak se obrátil k Mirovi: „Upozorňuji tě, Miro, že jdeme na
oficiální šetření pojistné události k provozovateli Carvinského teleportu. Víš, že mágové bývají velmi
nedůtkliví a Brix Swensen patrně není v tomto ohledu výjimkou. Záležitost je extrémně citlivá a budeme
se pohybovat po tenkém ledě, Miro. Jestli ten pes, nebo co to vlastně je, provede nějakou nepřístojnost,
odskáčeme to oba dva!“
Schmutelberg se poškrábal na hlavě, našpulil rty a zamyšleně pohlédl na psíka: „V tom případě
navrhuju, mistře, abyzme, pokud tuto přítomný raťafák bude činit neplechu, dotyčného uvázali někde
v lese u křáku, kde bude moct přemýšlat o svojich hříchách a proviněních!“
*

*

*

Cesta vedoucí ke Carvinskému teleportu byla dlážděná jen k brodu přes potok, který byl tak
úzký, že ani neměl jméno. Za potůčkem byla už cesta polní a na dohled od Carvinských hradeb se
ztrácela ve stínu borového lesa. Kdyby se strážný, držící vartu ve věži nad východní carvinskou branou,
podíval směrem k hvozdu, uviděl by nezvyklý obrázek. Dvě nevysoké hřmotné postavy, ubírající se
houpavou, avšak svižnou trpasličí chůzí směrem od města. Pokud by strážný zaostřil zrak, uviděl by
také prapodivného drobného tvorečka, který na dlouhém vodítku kolem obou sporých hromotluků
zvesela poskakuje. Jenže strážný nic z toho neviděl. Po včerejší prohýřené noci totiž, zavěšen do své
halapartny, vstoje podřimoval.
„Zajímalo by mňa, mistře,“ nadnesl při vstupu do lesa Miro Schmuttelberg, „proč si carvinští
nezrobili ten teleport blížej k městu? Nebylo by lepší vyběhnút enem za bránu, než se štrachat hodinu a
půl lesem do kopca?“
Archibal směrem k Yapachsonovi ňafnul, že jej to také zajímá.
„Především je to způsobeno tím,“ zahájil výklad starší trpaslík, „že teleporty nejsou dílem
lidským, tudíž si carvinští nemohli vybrat, kde bude umístěn. Síť teleportů po celém kontinentu i mimo
něj je dílem staršího lidu. Poté, co Eldar odešli, přebrali teleportační soustavu ostatní rasy a národy, na
jejichž území se jednotlivé portály nacházely. Dalším faktorem, jak tvrdí mágové, kteří síť ovládají, je
citlivost teleportů na zesílené aury okolo měst a jiných větších sídel. Negativní vlivy výkyvů těchto aur na
proces teleportace by se údajně mohly snadno vymknout kontrole a následky by se daly jen těžko
odhadnout. Jestli je to pravda nebo ne, se dá jen těžkou posoudit. Mágové, jak známo, upřednostňují
spíše lokace, kde jsou víceméně mimo stálý dohled úřadů a vlád.“
„A je bezpodmínečně nutné,“ otázal se po chvíli Miro a netrpělivě zatahal za vodítko psíka, který
svou močí obšťastňoval již pátý strom v řadě, „aby teleporty ovládala výhradně ta kúzelnická
sebranka?“
„Kouzelnická sebranka tvrdí, že ano.“ odtušil Yapachson a s úsměvem pozoroval Archibalda,
který se bleskurychle a dokonale zamotal i s vodítkem do podrostu u cesty.
„Je to banda všivá vyscaná. Ide jim enem o kšeft a prachy!“ zabručel na adresu světového
kouzelnictva Miro Schmuttelberg a sklonil se k zamotanému ratlíkovi.
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„A ty si pro změnu hňup, čokle! Eště jednú sa zaplanceš do teho šáší, tož ťa tu nechám vlkom
na svačinku!“
Vyproštěný Archibald nedbal Schmuttelbergova dobromyslného spílání a láskyplně mu olízl
hřbet ruky. Vzápětí však psisko ztuhlo. Chlupy na hřbetě se mu vztyčily jako dikobrazí bodliny a skrze
zaťaté zuby vydalo temné zavrčení.
„No, no, no!“ Ohradil se Miro a ruku rychle stáhl zpět. „Moc na mňa nevrč nebo ti lépnu takú, že
sa podíváš do vlastní zadnice!“
„Myslím, že nevrčel na tebe,“ poznamenal Yapan Yapachson. Oba trpaslíci se rozhlédli po
klidném okraji lesa. V zatím nepříliš hustém porostu se však nepohnul ani lísteček.
„Snáď jsem ho nějak špatně chytil při tem vyplantávání.“ mávl rukou po chvíli Miro. „Podivte sa
na ňho, mistře. Už mu zasa normálně hrabe.“
Psík, jako by se nechumelilo, bezstarostně chňapal po vodítku a vrtěl ocasem jako pominutý.
*

*

*

„Kurnikšopa,“ brblal Miro Schmutelberg, když v nepřirozeně ztichlém lese šlapal do kopce za Yapanem Yapachsonem, „ připadám si tu, jak v tých báchorkách profesora Hitcha Cocka. Učil vás též na
akademnii v Makadamu, mistře? Taký zpuchlý kobolt, co přednášal démonologiju a všeckých strašil
průpovídkou – I ptáčci zpěváčci jsou roztomilí, než vám očka vyklovou!“ Mladý trpaslík se při
napodobování svého učitele pitvořil a měnil hlas, vzápětí se ale zcela normálně obořil na pejska: „Co
furt blbneš, Archibalde?! Jaké mory ťa to zas berú?!“
Psisko pobíhalo ze strany na stranu, vzpínalo se na vodítku, motalo se oběma pěším pod nohy a
nervózně poňafávalo. Strmě stoupající cesta se v hustém boru srovnala a vyústila do poměrně
kamenité holiny. Ze severní strany prostor lemoval vysoký žulový masív. Trpaslíci se zastavili.
„Ajta,“ uniklo z úst Mira Schmuttelberga, „to bude...“
„Kolodaňská skála,“ dokončil za něj Yapachson.
Žulový skalní blok se táhl na třista kroků souběžně se silnicí a vysoký byl odhadem okolo
osmdesáti sáhů. Nedalo se to určit přesně, protože vrcholky byly, na rozdíl od relativně jednolité paty
útvaru, poměrně členité.
„Podívajte se, mistře,“ ukázal Schmuttelberg ke vzdálenějšímu konci šedivého skaliska, na
kterém byly patrné tmavé body a nerovnosti, „není to... nejsú to...?!?“
Miro se téměř rozběhl k místu, na které upozornil, ale zabrzdilo jej vodítko, táhnoucí jej přesně na
opačnou stranu. Miro se ohlédl a uviděl Archibalda, jak se všemi čtyřmi packami zarytými do štěrku,
vzpírá dalšímu pohybu.
„Tož co zas střečkuješ, psisko prašivé!“ obořil se na něj trpaslík a prudce škubnul vodítkem.
Červený ocvočkovaný obojek náhle sjel psovi přes uši a ten se bez váhání vydal na úprk zpátky do lesa.
„A je v řiti,“ konstatoval lapidárně Miro, „ Špetík mňa vykuchá.“
„Cestou zpátky se k nám připojí nebo se vrátí sám k Lahodnému mázu,“ mávl rukou Yapachson
a vykročil směrem k tmavým bodům na skále.
„Pokud ho v lese cosik nezežere,“ pokýval pesimisticky hlavou Schmuttelberg a připojil se ke
svému představenému. Čím víc se trpaslíci blížili ke skvrnami pokrytému úseku Kolodaňské skály, tím
větší se v jejich tvářích zračilo překvapení.
„To jsem tedy nečekal!“ uniklo z úst Ya-pana Yapachsona. Z žulového bloku, od paty skaliska
zhruba do výše pěti sáhů, trčely různé části skřetích těl. Tmavé, podivně zkroucené údy, části trupů a
hlav, křečovitě sešklebené obličeje hledící do prázdna. Celá scenérie působila hrůzně a depresivně.
„Huh,“ otřásl se odporem mladší z trpaslíků, “takto bych nechtěl zařvať!“
Jedna skřetí postava trčela ze skály skoro celá. V kamenné mase byla zakotvena pouze levou
nohou a zápěstím pravé ruky. Tělo vypadalo napjaté, jako by se snažilo ze skály uniknout. Tvář zračila
směs vzteku a smrtelného strachu. Yapachson se ke skřetovi přiblížil a zaklepal na něj koncem své
cestovní hole. Ozval se kamenný zvuk. Vzápětí po zaklepání ovšem následovalo podivné zacvakání a
zaskřípění.
Ya-pan udiveně pohlédl a na Mira: „Slyšels to taky?“
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Miro se zvednutým obočím přikývl. Yapachson zaklepal na skřeta znova. Po úderech opět
následovalo skřípání a cvakání, tentokrát silnější a delší.
„To nedělá ten skřet, mistře,“ zavrtěl hlavou Miro, “to jde hen zpoza teho..., POZOR!!!“ zařval
najednou.
Za velikým balvanem, který se opíral o rostlou skálu asi deset sáhů od místa, kde oba
společníci zkoumali skřetí ostatky, se vynořilo bledě zelené článkovité tělo. Bleskurychle se přemístilo
k trpaslíkům, kteří se jen stačili přitisknout zády k masivu. Tvor se pohyboval na čtyřech dlouhých
zadních nohách a jeho tělo připomínalo obrovského deformovaného polního koníka. Dvě přední nohy
byly hákovitě složeny na hrudi gigantického hmyzu a zakončovaly je jako šavle ostré zahnuté háky.
Trojúhleníková hlava byla po stranách osazena duhově pableskujícíma kulovitýma očima, kdežto
vepředu se pohybovala nebezpečně vyhlížející kusadla. Právě ona vydávala ono cvakání, které
Yapachson se Schmuttelbergem slyšeli prve. Tvor otáčel hlavou ze strany na stranu, jako by si jednoho
z trpaslíků vybíral. Dlouhá tykadla se přitom trhavě kývala nad jejich hlavami.
„Totok už jsem viděl, mistře,“ ucedil Miro směrem k Yapachsonovi, „jenže to bylo dlúhé tři palce
,a ne tři sáhy. A neběhalo to po lese, ale bylo to zavřené pěkně ve sklince v přírodozpytném muzeu
v Renbergu.“ Miro sáhl dozadu za pás a vytáhl svůj krátký jasanový obušek, pohledem jej zhodnotil a
pak závistivě mrknul na dlouhou okovanou hůl Ya-pana Yapachsona.
„Kurnikšopa!“ zaklel Miro. „Bez tesáku už nevylezu ani na dvorek do budky!“
Kloubnaté stvoření si svými hákovitými předními končetinami notnou chvíli bezstarostně třelo
pohybující se kusadla. V okamžiku, kdy se trpaslíci rozhodli pozvolně a nenápadně vytratit, zaútočilo.
Jeho šavlovitě zakončené přední nohy bez varování a téměř nepostřehnutelně rychle švihly po Mirovi
Schmutrelbergovi a zabodly se mu do kožené kazajky v oblasti zad. Miro ani nestačil zdvihnout ruce
k obraně. Až když jej monstrum zvedlo do vzduchu a sevřelo mezi dvěma předními články svých nohou
jako v kleštích, překvapeně vyjekl. Do prsou se mu bolestivě zaryly pilovité ostny silných končetin a on
s úděsem pozoroval, jak se jeho hlava blíží ke klapajícím, napohled ostrým kusadlům. Zaslechl
Yapachsonův hrdelní výkřik a mezi jeho hlavu a kusadla tvrdě dopadl okovaný konec Ya-panovy
cestovní hole. A znova – tentokrát ještě silněni. Hůl při úderech na hmyzí tělo vydávala kostěný zvuk a
měla tendenci odskakovat. Zrůda nicméně pootočila hlavu, aby si útočníka prohlédla a stisk jejích
končetin poněkud povolil. Yapachson změnil strategii. Zaměřil se na oči. Prvním úderem nezasáhl,
ovšem hned tím druhým trefil okovaným koncem hole do levé, z drobných bodů složené polokoule.
Úder bulvu promáčkl, ale neprorazil. Přesto se celé oko začalo téměř ihned jakoby nafukovat, jak se
poškozená tkáň začala plnit tělní tekutinou. Netvor se otřásl, o krok couvl a začal si poškozené oko třít
kloubem přední nohy. Sevření na levé straně Mirova těla zcela povolilo. To postřehl i Yapachson a vrazil
svou hůl mezi pravý pařát a krk hmyzu. Zapáčil. Monstrum se na zadních nohách vztyčilo a zvedlo svého
soupeře, visícího na holi, do vzduchu. Celá trojice protivníků se začala pozvolna otáčet dokola. Miro cítil,
jak tlak kolem jeho hrudi povoluje. Yapachson se na holi s výkřikem zhoupl a mladý trpaslík vypadl
z pařátu na kamenitou zem. Rovněž Ya-pan se ocitl na zádech, jak hůl prudce vyklouzla z povolených
článků. Dravec se nyní zaměřil na něj. Cupitavě se přesunul nad Yapachsonovo ležící tělo, vztyčil se a
zvedl obě své šavle k úderu. Otřesený Miro zkameněl hrůzou. V tom se uzval hlasitý štěkot a něco
špinavě flekatého se mihlo u zadních nohou útočníka. Archibald se vztekle a s nenávistným vrčením
zakousl do posledního článku zadní hmyzí nohy. Kreatura spustila své vražedně zdvižené zbraně a
pootočila hlavu. Psík, silně zahryznut do její končetiny, zuřivě tahal pryč od Yapachsona. Noha se zvedla
a dvakrát sebou cukla, což ratlíka v žádném případě neodradilo, ale naopak se zakousl ještě silněji.
Mezi zuby mu skanula nazelenalá lymfa. Kloubnatý agresor se natáhnul po svém trapiteli, avšak díky
své fyziognomii na něj nemohl dosáhnout, takže se opět začal točit dokola. Archibald, za zuřivého
vrčení, poletoval na jeho trhavě se pohybující noze nahoru a dolů, rozhodnut nepustit se za žádnou
cenu. Ležící trpaslíci na sebe zoufale a tázavě pohlédli. V tom se od cesty ozvalo hluboké
nesrozumitelné zvolání, následované hlasitým prásknutím. Oslepující modrý záblesk osvětlil okolí a
nastalo zvonivé ohlušující ticho.
*

*

*
(pokračování příště)
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Likvidátor
Případ druhý – Alex a dravci (pokračování)

„Mantis religiosa giganta…“ ozvalo se ze směru, odkud přiletěl výboj, a oslepení trpaslíci uslyšeli
rázné kroky blížící se k nim. Vzduch čpěl ozónem a spáleninou. Yapachson se nezvykle svižně přesunul
po kolenou k ležícímu Mirovi a začal mu ohmatávat hrudník:
„Miro, jsi zraněný?!“ jeho hlas zněl vyděšeně.
Schmuttelberg se posadil, zamžoural a sáhl si na záda.
„Myslím, že nejsu, mistře. Odneslo to enem moje sako a takej sebevědomí!“
Yapachson si oddychl a s úsměvem dodal:
„Vypadalo to hrozně , jak do tebe ta potvora píchla ty pařáty.!
„Su v pohodě, mistře,“ zopakoval Miro a pak pohodil hlavou k příhozímu, „ včil mňa hlavně
zajímá, co je totok za kalouska?“
Postava v tmavém hábitu po trpaslících blýskla pohledem, avšak pak se sklonila nad
doutnajícím zčernalým hmyzím tělem:
„Mantis religiosa giganta neboli Modlivka dravá, Bémeny též nazývaná Kudlanka nábožná. Měli
jste štěstí pánové!“
„Na modlivku je trocha veliká, nemyslíte,“ zabručel Miro, „ když jsem tú potvoru viděl naposled,
vešla sa do dlaně!“
„Samozřejmě,“ odtušil neznámý a jeho mladistvá tvář se roztáhla v úsměvu, „proto ten
přídomek giganta. Mutace živých forem po neřízených výronech energie v okolí dimenzionálních portálů
jsou velmi časté!“
„Promiňte mi mou nezdvořilost,“ ozval se Yapachson, vstal a oprášil si oděv, „ale komu vděčíme
za své životy? Já jsem Ya-pan Yapachson a toto je Miro... „
„...Schmuttelberg z První Gnómské, vím, vím!“
Neznámý se vztyčil a s napřaženou dlaní vykročil k trpaslíkům:
„Jsem Andreas Schránil. Mag.AS.porsl, což je zkráceně mág asistent portálové služby“
„Já su zas Poj.AS.yapyap!“ napřáhl k němu zaprášenou dlaň stále sedící Miro. “Pojistný asistent
Ya-pana Yapachsona.“
Magik s omluvným úsměvem podal nejprve ruku Ya-panovi a pak teprve Mirovi, kterému
zároveň pomohl na nohy. Z míst, kde ležela spálená kudlanka, se pojednou ozvalo slabé zaštramocení.
Všichni tři sebou trhli a čaroděj, který stál zády se prudce otočil. Jako první se zorientoval Miro
Schmuttelberg:
„Kryndypindy, Archibald!“ vyjekl a přiskočil ke zježenému chlupatému tělíčku, které se
pokoušelo posadit. Trpaslík mu něžně pomohl na nohy. Pejsek se celý třásl a přerývaně dýchal.
Kouzelnický asistent k nim vzápětí přiklekl také. Překvapeně si psíka prohlížel:
„Takže to byl pes,“ mumlal polohlasně a třel si bradu, „na tu dálku jsem to nepoznal...“
„Toť sa ví, že pes!“ téměř zahartusil Schmuttelberg. „A jaký pes! Je menší než lecjaký kocúr, ale
srdce má z tygřiska!“
„O to mi nejde,“ mluvil stále jakoby sám k sobě magik. „Jde o ten výboj, co jsem na modlivku
seslal. Měl přes šedesát kilomágů. Cokoliv s ní bylo spojené, mělo být na uhel. A to zvíře, pokud jsem
dobře viděl, bylo zakousnté do její pravé zadní nohy.“
„Asi sa zavčasu pustil.“ odsekl Miro a pohladil Archibalda po zježených chlupech. Dlaní mu
projelo slabé mravenčení a Mirovi se zazdálo jako by v psíkových očích zahlédl namodralý přísvit.
„To nevím, jestli se včas pustil,“ zaslechl za sebou hlas Ya-pana Yapachsona, „já osobně se
domnívám, že žádnému psovi by se nemělo kouřit ze zadku.“
*
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„Tedy rematerializace se vlivem neznámé anomálile dislokovala z našeho portálu do těchto
míst,“ zopakoval Andreas Schránil oběma trpaslíkům a dlaněmi ukázal k patě Kolodaňské skály
v místě, kde do ní byla vrostlá torza skřetích těl. „Jelikož diferentní hmota se v magickém poli chová
jako kapalina oddělená pouze polopropustnou membránou, dochází k takzvanému osmotickému jevu.
Nehomogenní roztoky při něm mají tendenci naředit se do rovnovážného stavu. Proto jsou skřetí těla
zdánlivě zkamenělá. Ve stejném poměru bychom nacházeli rovnoměrně rozptýlené skřetí molekuly
v okolním žulovém masívu, rozumíte?!“
„To víš, že ja, ty kořeňu magický!“ bručel si pod vousy Miro Schmuttelberg a rýpal se znuděně
klackem ve štěrku. Yapachson však zaujatě pokyvoval hlavou.
„Proto vás znova prosím, pánové,“ sepjal ruce v prosebném gestu čarodějův asistent, „berte při
šetření případu maximální ohledy na psychický stav mého mistra. Jeho pokus o sebevraždu opravdu
nebyl demonstrační! Odřízl jsem jej na poslední chvíli!“
„Mohu vás ujistit,“ přikývl souhlasně Yapachson, „že tyto okolnosti rozhodně zahrneme do...“
„Mistře, podívajte sa,“ přerušil jej výkřik Mira Schmuttelberga, „Archibaldek sa už úplně zotavil!“
Ya-pan Yapachson a Andreas Schránil zaměřili svůj pohled směrem, kterým ukazoval
Schmuttelbergův klacek. Překvapením se jim oběma pootevřela ústa. Psík Archibald stál na zadních a
předními packami objímal objemný skřetí zadek trčící ze skály téměř u země. Jeho rychlé pánevní
výpady nenechaly nikoho z přítomných na pochybách, jak si pes závěr své rekonvalescence doopravdy
představuje.
*

*

*

Magický portál tvořila kruhová kamenná deska o průměru několika sáhů, zdobená rafinovanými
rytinami. Kolem kruhu bylo vztyčeno sedm různě vysokých menhirů, každý vytesán z jiné horniny či
nerostu, tak jak si to žádala funkce zařízení. Nedaleko od portálu stála elegantní budova, na první
pohled vystavěna ve stejném architektonickém stylu jako portál. V prvním patře byla opatřena
obrovským oknem – spíše výlohou – nasměřovaným právě ke kamennému kruhu. Budovu spojoval
s teleportem dlážděný chodník osázený po stranách keříky zimostrázu.
„... a támhle je umístěn velín. Ten slouží zároveň i jako náš služební byt,“ dokončil zběžný výklad
Andreas Schránil a ukázal trpaslíkům, kudy vstoupit na dláždění, aby se nemuseli prodírat mezi buxusy.
Na specifický zápach ozónu, typický průvodní jev magických provozů, který prostupoval celou
budovu, nejsilněji reagoval Archibald, a to poskakováním, ňafáním a trháním vodítkem. Mira
Schmuttelberga i Ya-pana Yapachsona přítomnost magie také poněkud znervózňovala, ale případné
nutkání k poskakování a ňafání dokonale ovládali. Asistent Schránil jim gestem naznačil kudy jít,
přitom však se zaujetím pozoroval právě Archibalda. Činil tak mimoděk celou cestu od Kolodaňské
skály, takže si toho všiml i Schmuttelberg:
„Co ten magikus po tem psovi furt tak zízá?“ naklonil se ve dveřích k Yapachsonovi, ten jen
pokrčil rameny a pokračoval.
Místnost, do které je Andreas Schránil uvedl, byla poměrně veliká, nicméně zcela zavalena
svazky knih. Knihy byly v policích na stěnách, na masívním psacím stole, na zemi i na okenním
parapetu. V rohu místnosti stálo staré čalouněné sofa. Jedna z vyřezávaných noh nábytku chyběla a
byla nahrazena čím jiným než - knihami. Na sofa ležel seschlý stařík s plnovousem a pravidelně
odfukoval.
„To je Brix Swensen?“ zašeptal Yapachson a ukázal na spící postavu.
„Můžete mluvit normálně,“ promluvil snad až příliš hlasitě mladý kouzelník, „po tom
nešťastném incidentu jsem se obával zanechat zde mistra samotného bez dozoru, tak jsem jej magicky
uspal.“
Yapachson pokýval chápavě hlavou, pak pohlédl na hromádku rozsypaných knih u stolu, nad
kterými z masivního lustru visel roztřepený konec provazu.
„To tady se..?“ ukázal prstem na místo.
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„Ano, tady.“ přitakal smutně Schránil. „Mistr nedokázal snést pomyšlení na to, že... že na
vrcholu své kariéry způsobil smrt tolika živých bytostí...“
Andreas přistoupil k spícímu, nadzvedl mu bílý vous a ukázal na černěfialový otok na jeho krku:
„Račte se podívat, pánové, tohle opravdu nebyla markýrovaná sebevražda. Ten člověk si
opravdu chtěl vzít život!“
Yapachson vzal, nevěda kam s rukama, do ruky jeden ze svazků a náhodně v něm zalistoval :
„Co vlastně bylo příčinou toho fatálního, hmm, selhání!“
„To jsme dodnes nezjistili,“ rozhodil rukama mladý mág. „Já osobně jsem postup procházel
snad stokrát a nemohu přijít na žádnou chybu. Ale snad bude lepší, když přejdeme přímo na velín, kde
vám vše ukážu!“
Řídící stanoviště portálu se nacházelo právě za onou velkou výlohou v prvním patře. Tvořil je
pult z blíže neurčitelného poloprůhledného materiálu, do kterého byly v pravidelných obrazcích vsazeny
různobarevné krystaly. Pult byl křížem přelepen žlutou páskou. Napravo od pultu byla na mramorovém
zdobeném sloupku umístěna veliká křišťálová koule. Sklo okna s výhledem přímo na portál bylo zevnitř
pokryto soustřednými elipsovitými linkami s centrálním křížem. Elipsy z určitého úhlu přesně kopírovaly
tvar teleportu venku.
„Při magickém přenosu hmoty v prostoru jde de-facto o čtyři základní faktory,“ začal mladý
čaroděj a opřel se o průsvitný pult, „rozložení hmot na energii, vyslání energie, přijetí energie a složení
energie zpět do hmotné formy.“
Trpaslíci se tvářili neurčitě a Archibald neklidně poškubával vodítkem.
„První dvě fáze řídí odesílatel a dvě závěrečné fáze má pod kontrolou...“, asistent si odkašlal,
„by měl mít pod kontrolou příjemce. Rozložení a složení hmoty probíhá zcela automaticky
prostřednictvím portálové sítě – do tohoto procesu vůbec nezasahujeme. Abych byl zcela upřímný - a
doufám, že to zůstane v rámci šetření mezi námi - zatím nám není úplně jasné, jak se to přesně děje.
Věc intenzivně zkoumáme a výsledky na sebe jistě nenechají dlouho čekat, ehm, Vyslání energie je
poněkud složitější – obecně jde o umístění rozložené hmoty ve formě fluida v jakémsi, řekněme,
centrálním mimodimensiálním zásobníku, odkud si jej příjemce vyzvedává. Hmotu pak příjemce zaměří
na portál, kde docházi k rematerializaci v magicky stíněném prostoru. Stínění zajišťují stély okolo“,
ukázal mág na menhiry kolem teleportu.
„Lze zásilku přijmout i mimo tento vytyčený… ééé… kruh?“ otázal se Yapachson a pokynul k
prostranství před budovou.
„Ale jistě,“ přikývl Schránil, „materializační sekvence není vázána na žádné konkrétní místo.
V podstatě se řídí ručně pomocí tří os. Jde o to materializovat zásilku pokud možno na povrchu a mimo
pevné předměty. Opakuji, že portál je pouze prostor, co nejvíce izolovaný od ostatních vlivů, zejména od
působení magických anomálií.“
„Tož to se vlastně pan Swensen enem švihnul v zaměřování.“ vstoupil do diskuze Miro
Schmuttelberg, který se jednou rukou škrábal na zádech a druhou se snažil na vodítku udržet
poskakujícího ratlíka. Yapachsonovi se zazdálo, že se při tom pohybu poněkud zapotácel.
„Může to tak vypadat,“ rozhodil bezmocně rukama magik, „ale u toho nešťastného přenosu
jsme byli tři svědci. Všechno, až na poslední fázi probíhalo zcela standardně dle platných předpisů.“
„Tři?“ zachmuřil se Yapachson. „Mysleli jsme, že jste tady mimo pana Swensena byli jen vy a
vedoucí souboru, pan Uglodaj?!“
„Jistě, jistě.“ odpověděl poněkud nervózně Schránil. „Já a Alex Uglodaj. Ten třetí pán nás prosil,
abychom jeho přítomnost pokud možno nezdůrazňovali. Prý by mu to mohlo uškodit obchodně i
politicky. Ale domníval jsem se, že by vám to mohlo pomoci při šetření události, když je ten člověk tak
vysoko postavený ve vašem ústavu.“
„Myslíte v našej pojišťovni?!“ otázal se nevěřícně poněkud pobledlý Miro Schmuttelberg.
„No ovšem!“ odvětil Andreas Schránil. „U přenosu byl přítomen váš nadřízený, pan Radko
Regler.“
*

*
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„Zřejmě alergická reakce,“ ozvalo se odněkud z dálky.
„Nebude to mít nějaké následky?“ zeptal se zneklidněně známý hlas.
„Pochybuji,“ odpověděl první mluvčí, „podívejte se, jak se otok rychle ztrácí. Myslím, že za deset,
patnáct minut bude pan Schmuttelberg jako rybička.
Něco mokrého, teplého a mlaskavého na obličeji. Nepříliš vonný dech.
„Co sa ...? Co sa to?! Archibalde! Nechaj teho!“ Miro Schmuttelberg ležel na břiše na podlaze a
pokoušel se odehnat dotěrného ratlíka, který mu olizoval obličej. Záda jej svědila a škubalo mu v nich.
V trpaslíkově zorném poli se objevil obličej Ya-pana Yapachsona.
„Máš bolesti, Miro?“
„Ani ne.“ odpověděl po pravdě Miro, „Ale není mi jasné, proč sa válám po zemi a oblizuje mňa
ten raťafák!“
Mladý trpaslík se zvedl na všechny čtyři a pokusil se vstát, ovšem trochu se mu zamotala hlava.
„Opatrně,“ řekl druhý hlas, který patřil Andreasi Schránilovi, „raději si nejprve sedněte!“
„Co sa...?“ zopakoval Miro.
Trpaslík seděl uprostřed místnosti velínu magického teleportu. Pokusil se poškrábat svědící
záda.
„Ne-ne!“ zabránil mu v tom mladý magikus. „Nesahejte si na to. Ta kudlanka vám rozpárala
nejen kabát. Jedno z klepet rozškráblo i kůži pod lopatkou. Magická mutace ho patrně učinila mírně
jedovatým a váš organismus se dostal do anafylaktického šoku. Ránu jsem vyčistil a aplikoval vám
antihistaminikum. Fletelová mast podpoří zajizvení, ale ještě to není zcela zhojené!“
„Tož falustycký šok sem ešče neměl, kurva!“ zaklel Schmuttelberg a hrabal se na nohy.
Yapachson a Schránil mu pomohli vstát. Miro si protřel oči pěstmi.
„Su v pohodě, mistře!“
„Raději se ještě posaďte,“ přistrčil mu židli magik. Miro si prohlížel své tělo, které měl od pasu
nahoru nahé.
„Kabátec a košili jsme ti museli rozstřihnout, Miro!“ oznámil Yapachson. Schmuttelberg vzhlédl
a zatvářil se zoufale.
„Něco vám seženu,“ nabídl se Schránil, „zatím použijte trochu tohohle!“
Miro přijal broušený flakónek a nedůvěřivě si ho prohlédl: „Co v tem, kurnikšopa, je?“
Magik, který mizel ve dveřích, zvolal: „To je na urychlení hojení!“
Miro si otočil nádobku etiketou k sobě: „Kontryhel obecný - Alchemilla vulgaris,“ četl. Pak
zaostřil na drobné písmo pod hlavním nápisem: „Lidový název - Fraumantl. Užití - pro ženy se slabou
menstruací, při ochablosti lůna a náchylnosti k potratům. Alt. hojení ran.“ Miro se zašklebil na
Yapachsona, přičichl k otevřenému flakónku a zabručel: „Tož, ať mám krámy jako trámy!“ mladý
trpaslík do sebe nádobku obrátil, polkl a chvíli čekal. Pak se usmál a prohlásil: „Není to špatné. Hořké,
ale spousta špiritusu!“
Ve dveřích se objevil magik s náručí oblečení: „Mám tu pár použitých hábitů, jsou dost široké,
tak vám snad bu...,“ zarazil se. Jeho pohled utkvěl na prázné nádobce v Mirově ruce. „Pokud se
nechystáte rodit, měl jste si ta záda spíš namazat,“ poznamenal.
Schmuttelberg se nejprve ztuhl, ale pak nonšalatně mávl rukou a odvětil: „ Trocha péče o lůno
snáď cérce v mojem věku nezaškodí?!“

*

*
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Tvář roubená bělostným vousem v křišťálové kouli vypadala zamyšleně.
„Domnívám se, Andreasi, že jeden testovací přenos bychom povolit mohli. Mám však tři
podmínky. Za prvé - teleportace proběhne od nás z university, za druhé – půjde o neživou věc, za třetí –
proces bude řídit sám Brix Swensen...“
„Magistře Lernone, „namítl Schránil, „říkal jsem vám přece, že mistr Swensen je fatálně
indisponován...“
„O tom nebudeme diskutovat, adepte Schránile. Držitelem platné licence pro provoz
teleportační jednotky je mistr Swensen a nikdo jiný. Na žádost pojišťovny výjimečně povolíme zkušební
přenos v blokované lokaci, ale provádět jej musí pouze oprávněný mág. O tom nebudu diskutovat!
Termín testu funkčnosti stanovuji na dnešek 15:45 – tedy za půl hodiny, pakliže nebude mistr Swensen
připraven, proběhnou testy standardně po zahájení správního řízení – tedy nejdříve po Novoluní.
V 15:40 hlaste stav. Končím spojení.“
Obraz v křištálové kouli vedle řídícího pultu se rozmazal a koule kouřově zbělala, během
několika sekund se mlha vytratila a koule se opět stala zcela průzračnou.
Mladý mág bezmocně rozhodil rukama a obrátil se k trpaslíkům: „Tak jste to slyšeli, pánové,
pokusím se mistra vzbudit, ale mnoho nadějí si nedělám...“
„Výplata pojistného plnění,“ pokrčil rameny Yapachson, „je, bohům žel, vázána na ověření
funkčnosti předmětu pojištění. Do té doby by náš ústav musel věc odložit bez náhrady!“
Miro Schmuttelberg rovněž pokrčil rameny a pokýval hlavou. Stál vedle Yapachsona
v předlouhém tmavomodrém kouzelnickém hábitu. Přestože měl oděv přes ramena napjatý, široké
rukávy mu splývaly až na zem, stejně jako zbytek hábitu. Když chodil, musel si hábit vysoko vykasat,
přesto si však jeho cípy každou chvíli přišlápl. Při pohybu tak přestavoval poměrně značné nebezpečí
pro vybavení velínu, proto mu Ya-pan přikázal, aby se přemisťoval co nejméně. Archibald naštěstí již
notnou chvíli pochrupoval na polstrovaném křesle v rohu místnosti, takže se riziko škody na zařízení
nijak výrazně nezvýšilo.
*

*

*

„Brix Swensen, pánové, je mi ctí!“ starý kouzelník potřásl oběma trpaslíkům rukou. Jeho hlas
zněl jako by měl v krku hrst štěrku. „Echm, ehm,“ odkaškal si kmet, „omlouvám se za dočasnou
indispozici. Můj asistent mi vysvětlil, o co vám jde. Domnívám se, že test teleportu prokáže... že ověří...,“
pobledlý mág se mírně zapotácel, takže jej Andreas Schránil musel zachytit za loket. „Myslím, že
přistoupíme k samotnému testu,“ zasípal kouzelník. Doprovázen svým mladým asistentem přistoupil
ke křišťálové kouli a položil na ni svou roztřesenou dlaň. Koule blikla a zaplnila se mlhou. Po chvíli se
však vyjasnila a objevila se v ní stejná mužská tvář jako při předcházejícím spojení. Oči onoho muže se
pátravě zahleděly na pobledlého starce a pak se pohnuly i jeho rty:
„Jak se cítíte Brixi!“
„Nijak valně, René,“ odpověděl Swensen, „ale přenos dozajista zvládnu... , pakliže nepůjde o
živou bytost...“
Při posledních slovech se hlas Brixe Swensena téměř vytratil.
„Dobrá tedy,“ pokývl hlavou Lernon, „odpečeťte řídící konzoli.“
Andreas Schránil strhl pásky z poloprůhledného pultu a dotkl se velkého zeleného krystalu
uprostřed. Krystal se pomalu rozzářil. Zároveň s ním se se zeleně rozžehly i oválné linky, které byly
vyznačeny na skle okna. Zeleně opalizující linie dokonale kopírovaly tvar teleportu venku.
„Aktivuji stínění!“
Andreas se dotkl jiného krystalu a vztyčené balvany okolo kamenné plošiny se pokryly velmi
jemným jiskřícím závojem.
„Pošleme vám tento taburet, Brixi,“ tvář v kouli ustoupila se zorného pole. Na jejím místě se
objevila malá polstrovaná podnožka.
„Dobrá,“ povzdychl si chraplavě starý mág a přistoupil k pultu. Jeho asistent mu uvolnil místo a
Swensen položil své poněkud nejisté prsty na velký zelený drahokam.
„Zahajte sekvenci!“ pokynul.

15 / 21

Andreas Schránil pokývl směrem do komunikátoru. Tvář v kouli rovněž přikývla.
„Zahajte přenos!“ ozvalo se tlumeně.
Na řídícím pultu se rozsvítily všechny krystaly a začaly nepravidelně pulsovat. Schránil se
Swensenem je pozorně pozorovali. Zatímco starší z nich pevně svíral centrální zelený kámen, mladší se
dotýkal jednotlivých menších krystalů.
„Teď, mistře.“ pronesl mladý mág, aniž by odtrhl oči od své části pultu.
„Mám ho,“ odvětil skřípavě Swensen, přejížděje prsty po povrchu krystalu. Mezi svítícími liniemi
na skle se objevil světelný bod. Pomalu se sunul do středu centrální elipsy.
„Zatím je to bez problémů,“ bručel si pod vousy stařík a jemně manipuloval prsty tak, že se
světelný bod plynule blížil doprostřed vyznačených čar. Trpaslíci zvědavě nakukovali kouzelníkům pod
ruce a ani nedutali
„K čertu!“ zvolal pojednou Schránil. Světelný bod totiž zničehonic bliknul a poskočil mezi linkami
jako by jej někdo nakopnul. Brix Swensen začal svými dlaněmi manipulovat na řídícím kameni jako
zběsilý. Na čele mu vystoupily krůpěje potu. Vzadu v místnosti začal zuřivě štěkat pravděpodobně
výkřikem probuzený pes.
„U vousů jelizabetových!“ vykřikl znova mladý asistent. Tečka na skle znovu divoce poskočila.
Starý magik s vyceněnými zuby zoufale jezdil prsty po hranách broušeného nerostu, jehož jas přecházel
od zelené barvy k červené. Pod jeho nohama se něco mihlo. Zpod pultu se ozvalo ještě vzteklejší
štěkání.
„Miro,“ zasyčel Yapachson na Schmuttelberga, „odveď odsud to proklaté zvíře!“
Než se však trpaslík zmohl na jakýkoliv pohyb, vyřítil se Archibald zpod pultíku a bleskově zajel
pod křeslo, na kterém před tím podřimoval. Neštěkal. Z přítmí pod nábytkem se ozývalo tlumené
vrčení.
„Něco jim tam uškubl,“ zhrozil se Miro šeptem a poněkud zblednul, „včil to má v hubě a pere sa
s tým pod tú seslú!“
Yapachson se tiše kousl do rtu. Situace v místnosti se však kupodivu uklidnila.
„Hlásím příjem!“ promluvil poněkud ochable Schránil do komunikátoru. Hřbetem ruky si otíral
zpocené čelo.
„Předmět dislokovám k pravém okraji portu. Zřejmě kontakt s terciérem. Anomálie opět
nedovolily přesné zacílení. Naštěstí v čase t =-003 ustoupily a přenos byl dokončen v intervalu stínění.“
„I u nás jsme naměřili silné distorze pole,“ potvrdil hlas René Lernona z koule, „Brixi, to nebyla
tvoje chyba, Problém je jinde. Brixi? Brixi, kde jsi...?“
Starý kouzelník však na svém místě u pultu nestál. Když se trpaslíci a mladý magik pořádně
rozhlédlli po místnosti uviděli jeho zadek, jak trčí zpod křesla v rohu, pod kterým byl zalezlý Archibald.
*

*

*

„Lycaon arcanus septemplex... lycaon arcanus septemplex!“ šeptal užasle Brix Swensen a
kráčeje dokola po místnosti, zíral na vzpouzejícího se Archibalda, kterého držel před sebou v napjatých
pažích. Psík se v jeho sevření kroutil a svíjel, ale kupodivu neštěkal.
„Jeblo mu v golyzni!“ poznamenal napůl huby Schmuttelberg k Yapachsonovi. Ya-pan mírně
přikývl, ale z druhé strany se k trpaslíkům naklonil Andreas Schránil a rovněž tlumeně poznamenal:
„Domnívám se, že se mýlíte, panové! Mistr Swensen ví, co říká. Já osobně jsem si s touto
myšlenkou pohrával už od toho incidentu u Kolodaňské skály...“
Trapslíci k němu obrátili oči.
„No... víte přece, jak jsem na tu modlivku vrhl ten magický výboj a ten váš pejsek to přežil?“
Trpaslíci se netvářili úplně chápavě.
„Prostě,“ zamával rukama netrpělivě Schránil, „někteří jedinci čeledě Canidae, tedy psovití,
narození při konkrétní konstelaci mohou disponovat jistými magickými schopnostmi. Stává se to i u
jiných čeledí, ale u psů jsou tyto vlastnosti využitelné s ohledem na jejich snadnou ovladatelnost...“
„Snadnú ovladatelnost!“ vyprskl Miro posměšně. Schránil to však přešel jen pohledem.
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„Tito jedinci jsou velmi citliví na magické pole. Mají schopnost magii v určité míře absorbovat a
následně vydávat. Mohou sloužit jako...“
„Chcete říci,“ zarazil jej gestem Yapachson a ukázal na flekatého ratlíka, kterého s mumláním a
upřeným pohledem nosil Brix Swensen po místnosti, „že tento nenápadný pes je oním magickým
tvorem.“
Andreas Schránil na něj namířil otevřenýma dlaněm a přikývl: „Ano.“ Poté hlas poněkud ztlumil
a pokračoval: „Je to beze vší pochybnosti Lycaon Arcanus Septemplex, neboli sedmý pes ze sedmého
vrhu. Je velmi citlivý na magické pole, má schopnost absorbovat jinak smrtelné fluminální výboje a
především...,“ magikus vzrušeně polkl, „ odhalil příčinu našich potíží!“
„Co odhalil?!“ zašklebil se pochybovačně Miro.
„Tohle!“ zvolal Andreas a zvedl se stolu kožený váček, který prokazatelně obsahoval nějaký
nevelký tvrdý předmět. „Tohle, páni trpaslíci!“
„To je přeca ten bazmek, co Archibald vykopal pod tým vaší svícavým sekretářem,“ zabručel
nedůvěřivě Schmuttelberg.
„Přesně!“ ukázal na něj prstem Schránil „Jestli tento váček obsahuje to, co se domnívám, že
obsahuje, pak je naše fatální havárie vysvětlena!“
*

*

*

„Geniální... geniální...“, opakoval si polohlasně Brix Swensen a přibližoval váček z černé kůže
k modře světélkujícímu jehlanu v laboratoři. Kdykoliv se váček přiblížil k jeho povrchu, mihotavá aura
ustupovala v nepravidelných soustředných kruzích sunoucích se po vyleštěném povrchu rychlostí, které
se měnila v závislosti na pohybu měšce. „Podle všeho se jedná o iniciovaný černý turmalín. Co si o tom
myslíš, Andreasi?“ Swensen vrhl na svého asistenta významný pohled.
Ten, soustředěně sleduje reakci jehlanu, fascinovaně přikývl: „Jednoznačně souhlasím, mistře!“
„Strašně nerad se vám do teho plancu, slovutní magikové,“ ozval se otráveným hlasem Miro
Schmuttelberg, který seděl znuděně v křesle opodál a na klíně hladil vrčícího Archibalda, „ale dobrú
hodinu tu tím pytlíkem máváte kolem rozličných orákulí a nemožete sa shodnúť, co v něm je! Co
kdybyste ten sáček prostě otevřeli a podívali sa dovnitř?!“
Ya-pan Yapachson, který již notnou chvíli hleděl z okna, se otočil a z jeho výrazu bylo patrné, že
se svým pomocníkem jednoznačně souhlasí.
„To není jen tak, vážení!“ opáčil podrážděně Swensen. „Nemůžeme tušit, jaké další překvapení
se v tom obalu skrývá! Magická past? Jed? Prokletí nebo...“
„Ehm, mistře,“ přerušil jej opatrně Andreas Schránil, „domnívám se, že černý turmalín byl
jednoznačně prokázán. Při zachování nejvyšší opatrnosti bychom snad už mohli... .“
„Jste jako vždy zbrklý, Andreasi!“ odsekl uraženě starý mág. Uvědomte, že neohrozíte jen naše
životy, ale i životy těchto pánů...“
„Co sa týče mňa,“ opáčil mladší trpaslík, „klidně to vytřepte. Mám zdechnúť z nudy nebo sa
mám ztruť pytlíkovým jedem!“
Andreas se tázavě podíval na svého představeného. Ten zvedl dlaně v odevzdaném gestu a
uraženě se k němu otočil zády. Schránil pokrčil rameny a začal povolovat stahovací řemínek, kterým
byl váček uzavřen.
„Moment,“ ozval se Yapachson a mladý magik se zarazil, „nemáme jít alespoň do vedlejší
místnosti, kdyby přece jen...“
„Myslím, že to nebude zapotřebí.“ usmál se Andreas, „Ostatně, jsme s mistrem přesvědčení, že
kdyby měšec obsahoval nějakou záludnost, při tomto způsobu uzavření by se to již dávno projevilo.“
Mladý mág povolil řemínek a na stůl s klepnutí vypadl oblý tmavý kámen asi dva palce dlouhý.
Archibald se na Mirově klíně vztyčil, zastřihal ušima a zvědave zakňučel. Trpaslíci i lidé přistoupili ke
stolu a naklonili se nad malý hladký nerost a chvíli si jej prohlíželi.
„Měl jste pravdu, mistře, je to iniciovaný černý turmalín,“ pokýval hlavou Schránil.
Stařík si pohrdavě odfrkl: „Pochyboval jste snad o tom?!“
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„Abyste rozuměli, páni trpaslíci,“ nereagoval na to Andreas, „černý turmalín neboli skoryl, je
poměrně běžný nerost. Je vyhledáván pro svou schopnost vytěsňovat negativní energii a používá se jako
ochranný kámen. Sám o sobě žádnou energii negeneruje, proto je velmi těžce detekovatelný. Pokud
skoryl iniciujete v magickém poli, vytvoří se v jeho jádru jistý rezistenční potenciál. Ne že by vás byl
kámen této velikosti schopen ochránit před nějakým magickým útokem, to v žádném případě. Museli
byste sedět v hromadě takových oblázků, aby vás ochránily před alespoň slabým zakletím. Genialita
použití tohoto materiálu v našem případě tkví v jeho umístění. Stíněný teleport tento kamínek nijak
ovlivnit nemohl, ale pro naše přesné navigační zařízení,“ Schránil kývl hlavou k portálovému velínu, „
byly jeho účinky fatální! Stačilo, aby narušil magickou auru v řádech desetin procent, a v reálu se to
projeví distorzí teleportačního pole o několik stovek metrů. Zajímavý je i tvar tohoto kousku. Jeho
správným natočením pod řídícím krystalem se totiž dá směrovat i průběh deformace siločar...“
„Rozumím-li tomu dobře,“ přerušil jej zamyšleně Yapachson, „umístěním a správným
natočením takového objektu pod navigační pult teleportu, jsem schopen vychýlit místo materializace
teleportovaného objektu do oblasti, kterou si vyberu. Je to tak?!“
Andreas Schránil našpulil ústa a podíval se trpaslíkovi do očí: „Musíte počítat s velikou
nepřesností, ale v zásadě je to tak!“
„Takže teď už jen zbývá zjistit,“ zabručel starší trpaslík, „jak a kdy se sem ta věc dostala.“
„Mno,“ odvětil mu temně Miro Schmuttelberg, který si pod nosem mnul kožený váček od
turmalínu „v tutem ohledu bych si dovolil urobiť, jak sa praví, předběžný závěr...“
Přítomní na něj upřeli zvědavé pohledy.
„Čuchněte si, mistře,“ řekl Miro a podal Yapachsonovi prázdný pytlík, „znám v okolí enem
jedneho týpka, co je čut vorvaním pyžamem!“
*

*

*

„Tfujtaxl!“ odplivl si Miro Schmutellberg na dřevěnou podlahu mola. „Jednemu sa z teho chce
bluť!“
Oba trpaslíci v rušném, ukřičeném a rybami páchnoucím carvinském přístavu pozorovali, jak
dva lodníci zdvihají nástupní lávku, zatímco ostatní muži v takeláži obratně rozvinují plachty. Bocman
na ně z paluby hulákal pokyny, ale jeho hlas zanikal v přístavním ruchu a chechotu racků. Na zádi
obchodní lodi Sličná Ilona se u zábradlí mačkalo několik cestujících, kteří zběsile mávali svým
kapesníky vybaveným příbuzným, stojícím na malém pódiu s balustrádou v rohu přístaviště, Tomu
nikdo z místních neřekl jinak, než “Mávárna“. Trochu stranou od všech ostatních pasažérů Sličné Ilony,
opřena o sud s kdoví čím, stála drobná postava v tmavozeleném plášti. Její oči, které sotva přehlédly
přes brlení zadní paluby, upřeně hleděly na trpaslíky. V těch očích bylo na první pohled možno rozpoznat
dva druhy emocí – upřímnou nenávist a vítězný triumf.
„Pazgřivec jeden olezlý, podvodnický!“ odplivl si podruhé Miro. „Do smrti budu lutovat, že sem tú
sviňu nepřetáhnul aspoň jedenkrát obuchem! Jedna věc je robiť podvody mezi vlastníma, ale cosik
jiného je zmařiť při tem tolik životů... i když sú to životy zavšivených skřetisek!“
„První gnómská si prostě skandál dovolit nemůže,“ opáčil suše Yapachson, ale z jeho pohledu
bylo patrné, že s ním cloumají stejné pocity jako s mladým Schmuttelbergem.
„Skandál v Carvinu!.. Skandál v Carvinu!“ hlas dětského kolportéra se po mole přibližoval
směrem k nim. „Záhadné úmrtí skřetího kapelníkáááá! Alex Uglodaj nalezen mrtev ve svém pokojííí!“
Malý kluk v obrovské čepici přiběhl až k nim, zamával jim nejnovějším výtiskem Carvinského
zpravodaje těsně před obličejem a zařval: „Vražda či sebevraždáá? Cárvinský prokurátor bezradnýýýý!“
„Jeď mi ocavád, prachante, nebo ti takú lépnu, že přežabkuješ záliv až do konzervárny!“ ohnal
se po malém kolportérovi Miro, ale Yapachson jej zadržel. Sáhnul do kapsy a hodil chlapci pětník.
Klučina minci obratně zachytil ve vzduchu a podal Ya-panovi výtisk, který držel v ruce:
„Ten plátek si nech a mazej odsud!“ usmál se na něj trpaslík.
Kluk vyrazil dále po molu: „Skřeti odtáhli zpět do Orklandůůů! Co bude s mírovým
programééém!..“
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Plachty Sličné Ilony se naduly větrem a loď se za skřípění lan dala do pohybu. Nenávistný a
přesto triumfální pohled bývalého viceguvernéra Radko Reglera, dosud rozeznatelný na zádi
vzdalujícího se škuneru, přešel v prachsprostý zlomyslný škleb.
*

*

*

Trpaslíci se loudali Přístavní ulicí směrem k hlavnímu rynku. Kráčeli bez řečí. Miro
Schmuttelberg otráveně nakopával kamínky a odpadky povalující se na dláždění.
„Mistře,“ obrátil se ke svému představenému, „dneskáj už do kanceláře nendu. Nevydržal bych
tam. Zajdu si k Lahodnému mázu a zítra si to nadrobím.“
Starší trpaslík notnou chvíli mlčel.
„A mně bys do té restaurace nevzal?“
Schmuttelberg viditelně pookřál: „Tož bať, že ja! Tuto zahněme! Vezmeme to okolo šatlavy a
zkratkú přes konírnu. Sme tam, co by dup!“
Ve výčepu bylo na poměrně časnou hodinu velmi rušno. Trpaslíci stáli před pultem a rozhlíželi se
po nějakém volném místě.
„Haló, pánové, tady ... tady za vámi!“
Otočili se a spatřili usměvavou tvář Andrease Schránila.
„Netušil jsem, že mágové také chodí do hosp... restaurací!“ nadnesl zvědavě Yapachson a
zároveň kýval na obsluhujícího podomka.
„Výjimečně ano,“ odvětil zdrženlivě Andreas, „ale já jsem tady dnes spíše obchodně!“
Ke stolu se přišoural tupě se tvářící přisluhovač a s tázavým výrazem se zahleděl na
Yapachsona. Než však trpaslík stačil učinit objednávku, vynořil se odněkud hostinský Špetík a
zahlaholil:
„Buďte vítání u Lahodného mázu, slovutní páni trpaslíci! Jaká bude vaše objednávečka? Určitě
pivínko! Dnes máme totiž na čepu mimořádnou várečku. Jako malvaz, pánové, jako malvaz! Jožine, ty
kopyto, co tady stojíš jak študentovo přirození! Mazej pro dva korbele... tři... tři korbele. Pan Andreas si
dá také, že ano!“
„Rád ochutnám!“ přitakal Schránil.
„Nebudete litovat, pane magik, nebudete litovat... za to vám ručím, hehe! A ta naše věc...
budete si přát jaksi ihned nebo spíš při odchodu?“
Hobit blýsknul očima po trpaslících, ale pak pohled stočil zpět ke Schránilovi. „Myslím, že až při
odchodu. To bude ideální.“
„Jistě. Služebník, pane mágu... áááá, pivečko je tady. Tak na vaše zdraví... na vaše zdraví!“
Podomek postavil na stůl napěněné korbele a šel si po svých. Také Špetík zmizel někde v zadní
části pivnice.
„Ten chlap by na tú svojů hubu měl mět zbrojnů licenciju.“ poznamenal Miro a přiťukl si
s ostatními. Všichni tři se zhluboka napili.
„Apropos,“ řekl mladý mág, když postavil pivo zpátky na stůl, „doslechli jsme se, že vyšetřování
sabotáže teleportu dospělo ke svému závěru. Sebevražda pana Uglodaje a jím zanechaný dopis na
rozloučenou prý vnesl do případu zcela nové světlo a stíhání proti viceguvernérovi První gnómské bylo
zastaveno?“
Trpaslíci na sebe pohlédli a zamračili se.
„Radko Regler již není viceguvernérem První gnómské,“ odvětil chladně Ya-pan Yapachson.
„Rezignoval na veškeré své funkce a odcestoval ze země.“
„Ano, ano, o tom rovněž víme.“ pokračoval stále s úsměvem Schránil. „Doneslo se nám také, že
pan Regler měl jisté potíže s uplatněním svého podílu v První gnómské cechovní pokladnici. Prý mu
byla přisuzována jakási obchodní ztráta a správní rada prý rozhodla, že tato ztráta bude sanována
právě jeho společnickým podílem.“
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Yapachson mrknul na Mira, který se začínal mračit čím dál víc a klidně odvětil:
„Nepředpokládáte, Andreasi, že i kdyby nám, likvidátorům, správní rada tyto informace sdělila, že by
nás zplnomocnila je předávat neoprávněným osobám.“
„To nepředpokládám,“ opáčil mladý magik, „ale možná by si správní rada První gnómské měla
uvědomit, k jaké havárii v souvislosti s jednáním v té době člena její správní rady došlo, a k jakým
ztrátám na životech došlo. Možná ale, že správní rada První gnómské velmi dobře ví, jak se věci mají!
Možná, že sebevražda Alexe Uglodaje byla jen inscenovaná, protože věděl příliš mnoho. Možná, že
Radko Regler byl s panem kapelníkem dohodnut, že nafingují fatální havárii teleportu a vytáhnou
z pojišťovny takové plnění, které nejenže sanuje viceguvernérův dluh, ale i zachrání ekonomicky
skomírající soubor před krachem. Možná, že zbylo na slušný důchod pro oba organizátory. Možná, že
proto byl Radko Regler odklizen do zahraničí, když celá věc nevyšla.“
„Příliš mnoho možná,“ odtušil suše starší likvidátor.
„Možná, že byli i zaměstnanci pojišťovny instruováni tak, aby výsledky jejich šetření byly
neprůkazné.“ poznamenal jedovatě mladý magik. Miro Schmuttelber vycenil zuby a prudce vstal.
Yapachson jej gestem zadržel.
„Vaše spekulace přecházejí ve fantazírování.“ pronesl ledově Ya-pan. Závěry šetření pojistné
události, jako jedna ze stran, znáte. Carvinská prokuratura však rozhodla jinak.“
„Ano,“ přitakal Schránil, „známe obsah likvidační zprávy i usnesení prokuratury. První gnómská
se pochopitelně přiklonila k závěru prokuratury, protože jí z tohoto rozhodnutí nevyplývá povinnost
poskytnout plnění za zahynuvší skřety a ani vyplatit Kapitole odškodnění za ztrátu vyplývající z přerušení
provozu telaportační sítě!“
„Takže o prachy im ide, hovno o životy!“ poznamenal s ironickým úsměvem Miro Schmuttelberg
směrem k Yapachsonovi a se zhnuseným výrazem se zase posadil.
„Vzkažte, prosím, vašim nadřízeným,“ nevšímal si jej Andreas Schránil a vstal od stolu, „že
Kapitola bude tuto záležitost rozhodně dále řešit!“ mladý mág kývl na hostinského Špetíka. Ten zmizel
v kuchyni, aby se vzápětí opět objevil. Na vodítku vedl něco hopsajícího a ňafajícího.
„Archibalde!“ zavolal na pejska Miro. Ten zbystřil, vytrhl se hobitovi z ruky, vzápětí stál
trpaslíkovi na klíně a olizoval mu tvář.
„Och, promiňte pane Schmuttelberg,“ přispěchal hobit, popadl ze země vodítko a tahal pejska
zpět.
„Nechaj ho, Špetíku,“ opáčil Miro, „je to můj kamoš a právě zachránil jedneho hňupa od páru
facek!“
„Nezlobte se, pane Miro,“ opáčil Špetík a tahal za vodítko dál, „ale právě vedu tadyhle
Archibalda mistru Schránilovi.“
„Jak mistrovi? Dyť totok je prachsprostý kúzelnický picajs!“ kývl trpaslík směrem k Schránilovi a
pejska sevřel v náručí. A jak – vedu mu Archibalda? Co by s ním robil?“
„Mistrem jsem byl jmenován minulý týden,“ odpověděl místo hobita pohrdavě magik, „ihned
poté, co Brix Swensen odešel na odpočinek. A Archibalda od pana Špetíka kupuji. Za patnáct zlatých
guldenů!“
„Jasné,“ odfrkl Miro, „na pokusy a kúzelnické kejkle! To bys to chytnul, Archibalde! Dám
padesát!“
„U Jelizabeta!“ obrátil oči ke stropu kouzelník. „Pětasedmdesát a ihned odcházím, pane
Špetíku...
„Dvěstě!“ Yapachson se díval stranou a zaobíral se svou fajfkou. Špetík, Schmuttelberg i
Schránil se po něm překvapeně podívali.
„Co tím myslíte - dvěstě?“ zeptal se ten poslední.
„Dvěstě zlatých guldenů,“ zabručel klidně Yapachson, aniž by vzhlédl od své dýmky, „za psa.“
Špetíkovi se rozzářily oči.
„Dvěstěpadesát!“ vykřikl rozčileně Schránil.
„Třista.“ opáčil suše Yapachson.
„Třista... třista...,“ mumlal nervózně Andreas Schránil, hodil na stůl tři těžké váčky a začal se
hrabat po kapsách, „třistapatnáct zlatých a dva stříbrné tolary!“
Na stole vedle váčků zacinkaly mince a Špetík se zapotácel. Yapachson se zamračil.
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„Třistapadesát a jednu baňu k temu, esli se ta mátoha magická s nami nepřestane hrtúniť!“
Na stole přistály tři větší a jeden menší kožený váček.
„Já.., já...,byli jsme dohodnuti, Špetíku!“ koktal kouzelník. „Doložím padesát pozítří... ne,
popozítří!“
„Nezlobte se, mistře Schránile,“ mumlal Špetík, nespouštěje oči z naditých váčků. „Včera je
včera, dnes je dnes, a hotovost,“ hmátnul po trpaslických penězích, „je zkrátka hotovost!“
Když se usadil prach, zvířený po celém lokále mágem přibouchnutými dveřmi, vypil Miro
Schmuttelberg na ex zbytek piva, pohladil na židli dřímajícího ratlíka, poplácal se po břiše a pravil:
„Utratili sme roční gáži, v důsledku čehož sme včil holí jak ještěři, máme nejdražšího šíleného
čokla na kontinentě, robíme pro bandu podvodníků, ale díky prozřetelnosti, vám, mistře Yapachsone, a
jednému zhovadilému arogantnímu kúzloprcovi, ze kterým sme geniálně vyjebali - su ten nejšťastněší
trpaslík na světě!“
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