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Pohleìte na národy, popatﬁte! Ustrnete údivem nad tím, co
vykonám za va‰ich dnÛ. Nebudete vûﬁit, aÏ se o tom bude vypravovat.
– Abakuk 1,5

Neexistují Ïádní velcí muÏové, jen velké v˘zvy, jimÏ obyãejní muÏové musejí ãelit pod tlakem okolností.
– Admirál William Halsey

Hleìte, hlásám vám nadãlovûka.
– Friedrich Nietzsche
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Prolog

23. ﬁíjna 1920
jedenáct kilometrÛ jiÏnû od V˘maru, Nûmecko
Vanul vraÏedn˘ vítr; jako kaÀky rozstﬁíknuté po ocelovû ‰edém plátnû
krouÏili pod tûÏkou oblohou vrány a krkavci. Vzná‰eli se nad opadan˘mi
lesy, zpustl˘mi osadami, neobhospodaﬁovan˘mi poli jeãmene a p‰enice.
Obilí pﬁezrálo a z vyhasl˘ch komínÛ vesnick˘ch stavení sálal chlad. Hodování na odpadcích a snadné pabûrkování tu nekynulo.
A proto krkavci táhli dál.
Léta sledovali armády pochodující pﬁes kontinent, armády zmítané
vlnami války a tanãící valãík na hudbu impérií. Sytili se z pozÛstatkÛ po
bojích, hodovali pﬁímo na váleãnících. Tanec v‰ak skonãil, zákopy zely
prázdnotou, kosti uÏ byly doãista obrané.
A proto krkavci táhli dál.
Vítr, kter˘m se nechali uná‰et, byl prodchnut˘ zmokl˘m listím a pﬁíslibem oãistného mrazu. Dﬁíve b˘valo povûtﬁí cítit hoﬁk˘mi mandlemi
a dal‰ími vÛnûmi, ze kter˘ch také mrazilo. Odér války v‰ak odvál z bitevních polí s jedovat˘m vûtrem, kter˘ jej jako nákazu ‰íﬁil krajem.
A proto krkavci táhli dál.
Hluboko pod nimi poutal v nehybné a umlãené krajinû pozornost náznak pohybu a barvy. Gro‰ák napínal postroj vozu se senem. Seno znamenalo, Ïe v kraji zÛstali hospodáﬁi, a hospodáﬁi znamenali jídlo. Krkavci
se krouÏivû snesli níÏ, aby si vÛz a koãího prohlédli.
Koãí pobídl kobylu biãem. Zvíﬁe zafrkalo a z chﬁípí se mu vyvalil oblak
páry. Kola vozu na rozjeÏdûné polní cestû mlaskala v karamelovém bahnû.
I muÏi na kozlíku se v odpoledním chladu kouﬁilo od úst. Klepal se zimou, stejnû jako dûti zavrtané do slámy za jeho zády. Psal se první skuteãnû pováleãn˘ rok a podzim vpadl do Evropy s bezcitnou dychtivostí,
která slibovala pﬁíchod je‰tû hubenûj‰ích ãasÛ.
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Koãí se ohlédl na dûti. Kdyby je zima pﬁipravila o Ïivot je‰tû na cestû do
sirotãince, nikomu by to radost neudûlalo.
U nejmen‰ího z nich vyvolala kaÏdá nerovnost pod koly záchvat ka‰le.
Rozcuchanému chlapci s vyhasl˘ma oãima mohlo b˘t pût ‰est let; propadlé tváﬁe svûdãily o prázdném Ïaludku a sípav˘ dech o vlhkosti usazené
v plicích. Hoch se tﬁásl a ka‰el mu rozdíral hrdlo pokaÏdé, kdyÏ vÛz nadskoãil pﬁes koﬁen nebo pﬁes kámen. Z rozedrané vlnûné haleny a kalhot se
sypaly chuchvalce slámy, kter˘mi si je vycpal na zahﬁátí.
Zbylé dvû dûti se k sobû choulily pod kupou slámy a hladem napjatá
kÛÏe dávala zﬁetelnû vyvstat jejich kostem. Cikánská krev jakéhosi vzdáleného pﬁedka jim v‰ak obûma zbarvila pleÈ do olivova a chránila je pﬁed
pobledlostí, která zachvátila stonajícího chlapce. Star‰í z dvojice, vyãouhl˘
‰estilet˘ ãi sedmilet˘ kluk, objímal sestru a marnû se ji tak snaÏil uchránit
pﬁed chladem. Dívka s trnkov˘ma oãima to sotva vnímala, ani na okamÏik nespou‰tûla temn˘ zrak z ka‰lem utrápeného chlapce.
Koãí zase obrátil pozornost k cestû. Stejnou jízdu uÏ podnikl nûkolikrát
a jednotlivé skupinky sirotkÛ se od sebe pﬁíli‰ neli‰ily. Byli zakﬁiknutí. Vydû‰ení. Obãas plakali. Ale ta cikánka se nûãím vymykala. Znovu se roztﬁásl.
Cesta se vinula temn˘m hvozdem, mezi duby a jasany. Pod koly kﬁupaly Ïaludy. Sukovité stromy rvaly oblohu. Vûtve skﬁípûly ve vûtru, jako by
projíÏdûjící vÛz vyprovázely poznámkami v prastarém, nelidském jazyce.
Na kﬁiÏovatce kobyla na vozkÛv pokyn ostﬁe zahnula doprava. Les záhy
proﬁídl a pﬁi okraji cesty se otevﬁela rozlehlá m˘tina. Na její protûj‰í stranû stál dvoupatrov˘, na bílo natﬁen˘ dÛm a shluk men‰ích stavení, od pohledu snad venkovské sídlo bohaté rodiny nebo prosperující hospodáﬁství
nedotãené válkou. Kdysi dávno sem skuteãnû zajíÏdûli na odpoãinek potomci jistého zámoÏného rodu, doba se ov‰em zmûnila a statek ani rodinné sídlo by zde uÏ nikdo nena‰el.
Nad ‰tûrkem vysypanou cestiãkou zah˘bající k domu se klenula cedule
z hrubû otesaného borového dﬁeva, pﬁipevnûná mezi dva vysoké stoÏáry.
Preciznû vyvedené gotické písmo oznamovalo, Ïe na pozemku sídlí „Dûtsk˘ domov pro pozdviÏení lidstva“.
O nadûji se nápis vÛbec nezmiÀoval, a tudíÏ pﬁíchozím ani neradil, aby
jí zanechali. Vozka by ho v tom smyslu milerád upravil.
Od chvíle, kdy hospodáﬁství znovu oÏilo, uÏ uplynulo nûkolik mûsícÛ,
povaha jeho nového vyuÏití v‰ak zÛstávala nejasná. ·íﬁily se povídaãky
o elektricky modrém svûtle blikajícím za okny po nocích, o pronikav˘ch
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závanech ozónu, tlumen˘ch v˘kﬁicích a zemitém, na v˘kaly upomínajícím
odéru ãerstvû obrácené hlíny, jenÏ nikdy, ale nikdy nepomíjel. Na jednom
se v‰ak v‰echny nespoãetné zvûsti shodovaly: Ïe se Herr Doktor von Westarp za zdravé dûti odvdûãí pûknou sumiãkou.
Víc koãí ani vûdût nepotﬁeboval. Musel nûjak uÏivit vlastní dûti a konec
války pﬁinesl hubená, ‰edá léta. ZároveÀ v‰ak po sobû boje zanechaly pﬁehr‰le otrhan˘ch sirotkÛ ochotn˘ch uvûﬁit komukoli, kdo jim pﬁislíbil teplé jídlo.
Zblízka se dalo za domem zahlédnout pole poseté nekoneãn˘mi ﬁadami hlinûn˘ch pahorkÛ, nízk˘ch mohyl z ãerné prsti, sotva vût‰ích neÏ pytle s obilím. V dálce k nim kopáã v montérkách vr‰il dal‰í. Chﬁipka – tak
se to alespoÀ tvrdilo – si v sirotãinci vybrala krutou daÀ.
Okapy budov vroubili hﬁadující havrani sledující kopáãe inkoustovû
ãern˘ma oãima. Nûkolik uÏ se jich poblíÏ nûj sneslo na zem. Klovali do
hlíny a cosi zpod ní zkou‰eli tahat, dokud je neodehnal.
Nedaleko domu vÛz zastavil. Kobyla zafrkala. Koãí slezl z kozlíku a jedno po druhém postavil dûti na zem. Z domu vy‰el men‰í ple‰atící muÏ.
Pﬁes aristokratick˘ tvídov˘ oblek mûl navleãen˘ bíl˘ pracovní plá‰È, na
nose mu spoãívaly br˘le s tenk˘mi kovov˘mi obrouãkami a knír mûl peãlivû zastﬁiÏen˘.
„Herr Doktor,“ oslovil ho koãí.
„Ja,“ zamruãel dobﬁe obleãen˘ muÏ a vytáhl z kapsy plá‰tû smetanov˘
kapesník. Otﬁel si do nûj ruce a látka zrezla. Pok˘vl k dûtem. „Koho mi
vezete tentokrát?“
„Poﬁád platíte, je to tak?“
Doktor mlãel. Zatahal dívku za ruce, zkusil, jak pevné má svaly a jak
pruÏná je její kÛÏe. Bez varování a bez dlouh˘ch cirátÛ jí prudce nadzvedl
‰aty pokryté zatvrdlou ‰pínou a sáhl dûvãeti mezi nohy. Bratra hrubû popadl
za ãelist, vypáãil mu ústa a podíval se dovnitﬁ. Nejpodrobnûji dûtem prohlédl
hlavy – pﬁejíÏdûl prsty po v‰ech konturách lebky a cosi si pﬁi tom mumlal.
Nakonec, aniÏ by trojici pﬁestal porÛznu dloubat a ‰típat, vzhlédl
k vozkovi. „Jsou hubení. Hladoví.“
„Ov‰emÏe jsou hladoví. Ale zdraví. O to vám pﬁece jde.“
Dospûlí se zaãali handrkovat. Koãí si v‰iml, Ïe dívka ustoupila za doktorova záda a strãila do rozcuchaného kluka tak prudce, aÏ skonãil v bahnû. Pád u nûj vyvolal dal‰í salvu kﬁeãovitého ka‰le. Chlapec kleãel na v‰ech
ãtyﬁech, ze rtÛ mu kanuly sliny.
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Doktor umlkl v pÛlce vûty a prudce se na hocha ohlédl. „Co to má znamenat? Ten kluk je nemocn˘! Vidíte? Slab˘.“
„To je tím poãasím,“ hlesl koãí. „Teì ka‰lou v‰ichni.“
„Za ty zbylé dva vám zaplatím, ale ne za tohohle,“ rozhodl doktor.
„S tím nebudu ztrácet ãas.“ Gestem pﬁivolal kopáãe. Dlouhán se ke skupince dûtí a dospûl˘ch ráznû dokymácel.
„Tenhle je moc churav˘,“ ﬁekl doktor. „Postarejte se o nûj.“
Kopáã vzal chlapce za rameno a odvádûl si ho. Zmizeli za kÛlnou.
Peníze pﬁe‰ly z ruky do ruky. Koãí pﬁed odjezdem zkontroloval konû
i vÛz. UÏ by nejradûji byl pryã, ale po oãku poﬁád sledoval dívku.
„Jdeme,“ rozkázal doktor dûtem a doprovodil to jedin˘m trhnutím
ukazováku. Obrátil se k domu. Star‰í hoch vykroãil. Jeho sestra otálela
a ulpívala pohledem v místech, kde zmizel kopáã s nemocn˘m chlapcem.
Bﬁink. Zpoza kÛlny se rozlehlo kovové zaﬁinãení, jako kdyÏ lopata kﬁísne o nûco tvrdého, a po nûm následovalo ti‰‰í klouzavé za‰ustûní, jako
kdyÏ se na zem sesune pytel s moukou. K obloze vzlétlo hejno krkavcÛ bijících kﬁídly vzduch.
Malá cikánka se rozbûhla za bratrem. Vzala ho za ruku a v koutku úst
jí zahrál potuteln˘ úsmûv.
Koãí na nûj musel myslet celou cestu domÛ.
Ménû hladov˘ch krkÛ znamenalo men‰í nouzi o jídlo.

23. ﬁíjna 1920
St. Pancras, Lond˘n, Anglie
Pﬁíslib oãistného mrazu postoupil na západ, pﬁes Laman‰sk˘ prÛliv, a albion‰tí krkavci jej dobﬁe vycítili. Vychytralost, která je jejich plemeni
vlastní, jim radila, Ïe nejsnaz‰í cestou k potravû je nûkomu ji ukrást. A tak
krouÏili nad mûstem a ochotnû pﬁenechávali hlavní díl práce lidem i nûm˘m tváﬁím, které se po potravû pídily na zemi.
Stíny a uliãkami nûkam cílevûdomû a rozhodnû míﬁila skupinka dûtí
vedená chlapcem v modrém pr‰iplá‰ti. Krkavci ji následovali. Usedali na
okapy okolních budov a z v˘‰ky pozorovali, jak chlapec v modrém vede
své druhy k nízké cihlové zdi ohraniãující nezastﬁe‰enou zimní zahradu.
Pozorovali, jak se pﬁes ni celá skupina pﬁehoupla. A pozorovali, jak vetﬁelce zpoza závûsÛ v patﬁe pozoruje i zahrádkáﬁ.
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*
Jmenoval se John Stephenson a nûkolik úvodních let svûtové války vûnoval jako kapitán novû vznikajícího královského letectva tomu, Ïe pﬁelétal
nad nepﬁátelsk˘m územím v Bristolu F2A s fotoaparátem pﬁipevnûn˘m ke
spodní ãásti trupu. PﬁítrÏ tomu uãinila salva rakouské protiletecké baterie.
Zﬁítil se na území nikoho. Po dlouhém, útrpném trmácení v sanitním
voze zapﬁaÏeném za konû se probral v polní nemocnici âerveného kﬁíÏe,
v zásadû bez následkÛ, aÏ na chybûjící levou paÏi.
Nijak zranûní nedbal a dále slouÏil korunû v ﬁadách královského letectva. K anal˘ze fotografií byly potﬁeba oãi a mozek, nikoli paÏe. Koncem
války uÏ koordinoval pozorovací balony a prÛzkumné lety.
Léta se zlatnickou lupou studoval neostré fotografie, zkoumal zákopy,
pohyby vojsk a palebná stanovi‰tû zabraná z ptaãí perspektivy. Teì ale
z v˘‰ky sledoval, jak mu pÛl tuctu chuligánÛ trhá ozimé Ïito i s koﬁínky.
Neb˘t hocha v modrém pr‰iplá‰ti, byl by sebûhl dolÛ a pra‰til by jim hlavami o sebe. Chlapec nemohl b˘t star‰í neÏ deset let, ale pﬁesto skupince
ostﬁe domlouval, aby se i pﬁi plenûní zahrady chovala ke Stephensonovu
majetku uctivû.
Zvlá‰tní mládenec.
Nechtûli niãit. Mûli hlad. Ale Ïito slouÏilo prakticky v˘hradnû jako krycí
plodina bránící tomu, aby pﬁes zimu vybujel otuÏil˘ plevel. A ﬁepa i mrkev
byly zaseté teprve nedávno. Rabování se zvrtlo.
Dívka pátrající v nejzapadlej‰ím koutû zahrady objevila rajãe, které tam
po podzimní sklizni zÛstalo, protoÏe bylo natluãené. Pﬁi pohledu na seschlou, zpola bílou hrudku se rozzáﬁila, ale nejurostlej‰í ãlen skupinky,
mal˘ netvor s pichlav˘ma praseãíma oãkama, jí sevﬁel paÏi obûma rukama.
„Naval,“ ‰tûkl a zakroutil, jako by Ïdímal ruãník.
Vykﬁikla, svÛj poklad ale nepustila. Ostatní dûti pﬁihlíÏely, fascinovanû
nechaly v‰eho rabování.
„Naval,“ zopakoval surovec. Dívka zanaﬁíkala.
Chlapec v modrém postoupil blíÏ. „Dej si pohov,“ naﬁídil. „Nech ji.“
„Jinak co?“
Chlapec vlastnû nebyl zvlá‰È mal˘, zároveÀ ale zdaleka nebyl tak urostl˘
jako surovec. V˘sledek pﬁípadné rvaãky byl pﬁedem dan˘.
Ostatní ti‰e pﬁihlíÏeli v dychtivém oãekávání. Dívka se rozplakala.
Krkavci volali po krvi.
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„Tak dobﬁe,“ poklekl chlapec u zdi, za brázdou Ïita, a prohraboval se
hlínou. Uplynulo nûkolik chvil. „Tu má‰,“ ﬁekl a zas se napﬁímil. Jednu
ruku drÏel za zády, ale v druhé nabízel dal‰í rajãe zanechané tam po podzimní sklizni. Sotva z nûj zb˘valo víc neÏ trocha ka‰e ve slupce podobné
tuhému papíru. Na pomûry téhle skupinky nejspí‰ cenn˘ nález. „KdyÏ ji
pustí‰, mÛÏe‰ si vzít tohle.“
Surovec nastavil dlaÀ, ale druhou rukou dál drÏel vzlykající dívku.
Tam, kde jí zkroutil kÛÏi, obtáãel paÏi ãerven˘ kruh. Surovec zakmital
prsty. „Naval.“
„Jak chce‰,“ ﬁekl vyzáblej‰í chlapec. Potom mu jídlo hodil vysok˘m obloukem.
Surovec odstrãil dívku a zvrátil hlavu, aby mûl jistotu, Ïe svoji koﬁist
chytí.
První kámen ho trefil do krku. Druh˘ ho dutû udeﬁil za ucho, je‰tû
kdyÏ se surovec kácel na záda. NeÏ se rajãe rozprsklo v bahnû, silák uÏ jenom leÏel a vzlykal.
Vyzáblej‰í chlapec mûl vynikající mu‰ku. Ukonãil rvaãku dﬁív, neÏ vÛbec zaãala.
Kristepane.
Stephenson ãekal, Ïe po zásazích kamením se kluk v modrém na rváãe
vrhne a vyuÏije svou v˘hodu. ZaÏil to ve válce: Mûsíce strádání dokázaly
k hladu pﬁimísit strach a zuﬁivost, takÏe se i to nejzvrácenûj‰í chování zdálo pﬁirozené. Chlapec se ale místo toho obrátil k poraÏenému zády a zaãal
se starat o dívku. Byl s celou záleÏitostí hotov˘.
Surovec ov‰em ne. LeÏel v hlínû, slzy a nudle mu stékaly po tváﬁi
a v oãích, které po soupeﬁi otáãel, se zraãilo cosi beztvarého a temného.
Stephenson znal i tohle. Staﬁí, mladí, zuﬁivost se u v‰ech projevovala
stejnû. Nechal okno oknem a ﬁítil se dolÛ, aby se jeho zahrada nestihla
promûnit v arénu. KdyÏ otevﬁel dveﬁe, stál uÏ surovec na nohou.
„Padáme!“ zakﬁiãelo jedno z dûtí.
Celá skupinka se nahrnula k nízké cihlové zdi, pﬁes kterou se dostala do
zahrady. Nûkteré dûti ji nedokázaly pﬁekonat bez pomoci, dívka patﬁila
mezi nû. Kluk, kter˘ skolil surovce, zÛstal v zahradû a vysazoval opozdilce
nahoru.
Stephensonovi se tím jen potvrdil první dojem. Chlapec se nûãím vymykal. Byl bystr˘, mûl silnû vyvinut˘ smysl pro ãest, a je‰tû se umûl nemilosrdnû rvát. Pod správn˘m vedením…
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„Poãkat!“ zavolal Stephenson. „Ne tak rychle.“
Chlapec se otoãil a sledoval blíÏícího se Stephensona s v˘razem znudûného nezájmu. Byl v pasti a nepﬁedstíral, Ïe není.
„Jak se jmenuje‰, mladíku?“
Hoch zatûkal pohledem ze Stephensonov˘ch oãí na prázdn˘ rukáv pﬁi‰pendlen˘ k rameni.
„Já jsem Stephenson. Kapitán Stephenson, abych byl pﬁesn˘.“ Vítr mu
trhl rukávem a rozevlál ho jako vlajku.
Chlapec se zamyslel. Pak se odhodlanû napﬁímil a pﬁedstavil se: „Raybould Marsh.“
„Mlad˘ pan Marsh. Vsadil bych se, Ïe má‰ pod ãepicí.“
„Máma to taky ﬁíká.“
Na otce se Stephenson ani neptal. Dal‰í padl˘ pﬁíslu‰ník ztracené britské
generace, odhadoval.
„A proã Ïe nejsi ve ‰kole?“
V prÛbûhu války i po ní pﬁeru‰ilo mnoho dûtí ‰kolní docházku, aby
se jejich rodiny po smrti otcÛ a star‰ích bratrÛ dokázaly udrÏet na nohou. Tenhle chlapec sice do práce nechodil, ale obyãejn˘ grázlík to taky
nebyl. A podle v‰eho mûl domov, coÏ se v jeho partû nejspí‰ nedalo ﬁíct
o kaÏdém.
Hoch pokrãil rameny. Mû to do ‰koly netáhne, ﬁíkal jeho postoj. „Co se
mnou udûláte?“ ﬁíkaly jeho rty.
„Má‰ hlad? Dostává‰ doma poﬁádnû najíst?“
Chlapec zavrtûl hlavou a potom pﬁik˘vl.
„âím se tvá matka Ïiví?“
„Jako ‰vadlena.“
„Hádám, Ïe se musí otáãet.“
Chlapec znovu pﬁik˘vl.
„Abych ti odpovûdûl: Tvoji kamarádi na m˘ch záhonech napáchali
znaãné ‰kody, takÏe aÈ chce‰ nebo nechce‰, jsi u mû odteì ve sluÏbû. Vyzná‰ se trochu v zahradniãení?“
„Ne.“
„Jinak bys vûdûl, Ïe si od mojí zimní zahrady nemá‰ moc slibovat, pravda.“
Chlapec to nekomentoval.
„Tak tedy, od zítﬁka zaãne‰ moje záhony osazovat nanovo a za kaÏd˘
den bude‰ dostávat ‰ilink. Kter˘ pak odnese‰ domÛ své poctivû pracující
matce.“
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„Dobrá.“ Chlapec znûl sklesle, ale oãi mu jenom svítily.
„S tv˘m pﬁístupem ke vzdûlání rovnûÏ budeme muset nûco udûlat.“
„Máma to taky ﬁíká.“
Stephenson zahnal krkavce zobající zbytky pohozené na zemi. Zakrákali jeden na druhého a jako stíny se po ãernající obloze nechali odnést
studen˘m vûtrem.

23. ﬁíjna 1920
Bestwood-on-Trent, Nottinghamshire, Anglie
Na celém ostrovû, od severu aÏ na jih, pátrali havrani, vrány, kavky i krkavci,
ãím by se zasytili. Stejnû jako jejich bratranci za Kanálem byli v‰udypﬁítomní.
S v˘jimkou jisté m˘tiny hluboko ve stﬁední Anglii, v samotném srdci
drÏav, které mezi své jarly rozdûlil král Æthelred. Kdysi pradávno tu kÛÏe
svûta praskla a odhalila Ïulové kosti zemû, z nichÏ pak vytryskl termální
pramen, voda poznamenaná ohnûm a kamením. Krkavci se sem pﬁestali
odvaÏovat dlouho pﬁedtím, neÏ Seveﬁané rozetnuli Anglii a strhli její ãást
pod svou správu.
âas plynul. V okolí pramene se rodili a zase umírali lidé, míjely generace. Z jarlÛ se stala hrabata, pak vévodové. Seveﬁané se promûnili v Normany, pak v Brity. Svádûli boje se Sasy. Svádûli boje se Saracény. Svádûli boje
s nûmeck˘m císaﬁem. Zemû je ale v‰echny pﬁeÏila, se sobû vlastní stálostí.
Staletí ubíhala a ãernû opeﬁení ptáci se m˘tinû a tamním pﬁízrakÛm
vyh˘bali. Od velkého vesnického sídla, ke kterému voda z pramene odpl˘vala, je v‰ak nic neodrazovalo. A tak posedávali na bestwoodsk˘ch vûÏiãkách, dívali se a naslouchali.
„Hrom a peklo! Kde je ten kluk?“
Bestwoodem otﬁásaly kroky dvanáctého vévody z Aelredu a majordomus Malcolm se mûl co ãinit, aby ‰lechtice dohnal. Ostatní sluhové pﬁed
dusotem pansk˘ch bot prchali jako ‰paãci vypla‰ení sokolím kﬁikem.
Vévoda s majordomem vtrhli do kuchynû a její osazenstvo se vypjalo do
pozoru.
„Byl tu William?“
Ze v‰ech stran jenom kroucení hlavou.
„Urãitû? VáÏnû tu mÛj vnuk nebyl?“
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