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Ukázka 1
V sobotu směla Katka ven i dopoledne, jen jí mamka kladla

na srdce, že se musí vrátit k obědu a ten bude dřív než obvykle,
možná už před polednem.

„Beru si s sebou mobil, mami,“ ujistila ji Katka. A nastavila
si hned »buzení« na jedenáctou, aby se nezapomněla včas vrátit.

„Kromě toho mi můžeš zavolat, kdyby něco…“ navrhla.
Mamka se tím spokojila a Katka vyběhla ven. Ještě sbíhala

po schodech a už stiskla Martinovu volací ikonku.
„Kluci, pojďte ven za barák, uvidíte něco, co jste zaručeně

nikdy v životě neviděli!“ slíbila jim.
„Takhle brzy?“ divil se Martin. „My teprve snídáme!“
„Tak to do sebe naházejte a fofrem za barák!“ pobídla je.

„Na sedačku!“ upřesnila.
Pod vlivem jejího důrazného tónu snad Martin pochopil, že

mají oba začít opravdu spěchat. Katka na ně netrpělivě čekala za
barákem a nemohla se jich dočkat.

Konečně je zahlédla, jak vycházejí zadním vchodem přímo
za barák. Měli to jednodušší, v jejich vchodu se zadní dveře nikdy
přes den nezamykaly a nemuseli panelák obíhat jako Katka.

„Hojky!“ zahalekali na ni ještě z dálky. 
„Hoj!“ odvětila jim. „Pojďte sem a posaďte se, něco vám

předvedu!“ vybídla je, aby vylezli na nízkou skalku a posadili se
vedle ní na ležící kmen stromu. Ležel tu již od stavby a nikdo se
ho nechystal odklidit, takže dětem sloužil jako lavička a proto mu
říkali »sedačka«.

„Tak ukaž!“ vybídl ji Martin, sotva dosedl vedle ní.
„Hoříme  netrpělivostí!“  dodal  Kryštof,  když  dosedl  na

opačné straně kmene, takže měla kluky po obou svých rukách.
„Jistě jste nezapomněli, co jsme si včera společně donesli,“

začala Katka pěkně zeširoka. „Je to zajímavější než čekáte.“
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„Ty už jsi tu knihu celou přečetla?“ rýpnul si Martin.
„Na to je moc těžká,“ řekla dvojsmyslně. Byla to pravda na

váhu i na složitost čtení starodávných textů. Ale nenechala se od
kluků rozházet. Počkala až se oba pohodlně usadili a pak začala
tajemným hlasem.

„Přidržte se radši pevně ať nespadnete a koukejte se!“ řekla
a natáhla před sebe pravou ruku dlaní nahoru. „Noxyfpu groš!“

V té chvíli oba kluci ztuhli jako dva kusy dřeva.
Nad  Katčinou  rukou  cosi  zavířilo.  Nerozeznali,  co  to

vlastně  bylo,  ostatně  to  hned zmizelo,  ale  na  Kateřinině  dlani
najednou ležela – stará stříbrná mince.

„Viděli jste to?“ zeptala se jich.
Pravda, s povislou bradou nemohli ani odpovědět. Konečně

se aspoň Martin trochu vzpamatoval.
„Co to, proboha, bylo?“
„Čáry,“ řekla Katka. „Tak aby bylo jasno, našli jsme spolu

skrýš nějakého čaroděje nebo čarodějnice. Ta kniha, kterou jsme
si půjčili, je čarodějná a je plná pravých kouzel. Jedno jste právě
viděli. Chcete to zopakovat?“ 

„Se ví!“ dychtil hned Kryštof.
„To snad nejni možný!“ lamentoval Martin.
Katka opět natáhla ruku, pronesla vážně zaklínadlo a na její

dlani se objevil druhý stříbrný peníz.
„Símtě, jak to děláš?“ vyzvídal hned Martin.
„Jednoduše,“ řekla. „Prostě čaruji. Zkuste si to taky. Dejte

ruku jako já a opakujte po mně: »noxyfpu groš«!“
Nad její dlaní už potřetí zavířilo cosi podobného malému

prachovému tornádu a objevil se třetí peníz.
„Noxyfpu  groš!“  opakoval  po  ní  Martin  a hned  nato

i Kryštof. 
Jenže se nestalo vůbec nic. Ani prachové tornádko, ale ani

peníz. Oba kluci jen zklamaně vzdychli.
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„Aha!“ došlo Kateřině. „Chybí vám zasvěcení.“
„Cože nám chybí?“ dotírali na ni.
„Zasvěcení,“ opakovala. „Musíte se zkrátka té knize pěkně

představit, jinak vás neuzná za hodné její pozornosti.“
Kluci na ni koukali opravdu jako telata na nová vrata.
„Zasvěcení?“ opakoval po ní pomalu Kryštof.
„Přesněji »zawedjenj«. Víte co?“ rozhodla Káťa. „Dnes po

obědě naši odjedou a budu doma sama. Přijďte k nám po obědě
a ukážu vám všechno přímo u té knihy. Možná i to zasvěcení…
i když já jsem to měla jednodušší, protože pak byla noc.“

„Je v tom nějaký rozdíl? Den nebo noc...“ nechápal Kryštof.
„Rozdíl v tom je,“ přikývla. „A velký! Nesmí vám vadit, že

budete po zasvěcení nějakou dobu světélkovat.“
„A ty jsi… taky světélkovala?“ zeptal se Martin.
„Taky,“ přikývla. „Mohla bych si pod peřinou klíďo číst bez

lampičky. Nejvíc mi svítily ruce, ale do rána to všechno přestalo.
Bát se toho nemusíte.“

„Ukaž  nám  to  ještě  jednou!“  požádal  ji  Martin  a oba,
Martin i Kryštof se sklonili až k její dlani.

Katka jim vyhověla a zakrátko držela v ruce čtvrtou minci.
„Poslyš, víš aspoň, že ti přitom trochu světélkovala dlaň?“

obrátil se Martin na kamarádku.
„Nevím,“ přiznala. „Ale nedivím se tomu. Je to možné.“
„A co přitom na ruce cítíš?“ chtěl vědět Martin.
„Nic,“ odvětila. „Trochu to lechtá, ale jinak nic. Pak v dlani

najednou cítím další minci. To je všechno.“
„A co je to vlastně za mince?“ staral se Martin.
„V knize se jim říká »groš«,“ ujistila ho. „Možná to budou

Pražské groše, jak se o nich učí v dějepise.1“
„A co s nimi děláš?“ zeptal se Kryštof.

1 Mýlila se. Byly to římské groše z přelomu letopočtu. Za třicet takových 
stříbrných grošů prý zradil Jidáš Krista…
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„Nic,“ přiznala. „Schovávám si je, ale nevím, k čemu by mi
byly. Vsadím své boty, že dneska už dávno neplatí.“

„Neplatí,“ souhlasil Martin. „Ale Pražské groše kdysi razili
ze stříbra. Možná jsou opravdu stříbrné. Pak by se daly nabídnout
do klenotnictví nebo do nějaké numismatické prodejny.“

„A potřebujeme to?“ zeptala se ho. „Nepotřebujeme. Tak se
je nesnaž prodávat. Ještě by to na nás upozornilo archeology. Ani
nevím, jestli se takové mince běžně prodávají. Tyhle čtyři si teď
vezměte, každý dva… já jich mám doma víc, ale opravdu nevím,
co s nimi. Líbí se mi, jak se lesknou, vypadají jako nové.“

„To možná jsou,“ řekl Martin zamyšleně.
„Čerstvě vyčarované,“ souhlasila.
„Nejen to,“ řekl Martin. „Umíš ještě něco?“ 
„Umím,“ přikývla. „Ale třeba byste pak nejedli.“
„Něco eklhaft?“ vyzvídal Kryštof.
„Ani ne,“ řekla. „Ale co, posuďte sami. Noxyfpu koláč!“
Na dlani se jí objevil veliký makový, jemně pocukrovaný

koláč. Sotva se jí na dlaň vešel. Podala ho Martinovi, pak stejným
kouzlem vyčarovala druhý a podala i Kryštofovi.

„Ochutnejte!“ pobídla je. „Já už jsem jeden snědla. A další
si nedám, nemohla bych pak obědvat a našim by to bylo divné.“

Kluci se do té pochoutky zahryzli jako dva vlci a jedli, až
jim za ušima lupalo.

„Chutnalo?“ zeptala se jich, když oba koláče zmizely.
„A jak!“ řekl ještě plnou pusou Martin.
„Řekla bych, že čarodějové hladem netrpěli,“ kývla hlavou

Katka. „Hele, kluci, jak jsem řekla, naši dnes odpoledne odjedou.
Přijďte k nám, budeme to zkoumat společně. Teď bych to mohla
zkoumat jen sama a to mi věřte, nevydržela jsem čekat, musela
jsem vám to ukázat. Ale řekla bych, že tohle tajemství stojí za to
zachovat. Jste pro?“

„Takže to nechceš předat archeologům?“ došlo Martinovi.
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„Nechci,“ řekla pevně. „Ta mrtvá nás přece snažně prosila,
abychom knihu uschovali, aby se nedostala do rukou nehodným
lidem. A nezlobte se, jakmile to archeologové dají na veřejnost,
určitě by se toho ti nehodní zmocnili.“

„No  jo,  ale  kam  ji  chceš  v paneláku  schovat?“  namítl
Kryštof.  „Nakrátko  do svého  pokojíku,  ale  tam to  jistě  rodiče
objeví!“

„Já se po nich podívám,“ řekla Katka. „V té knize je taková
kapitola, jmenuje se »Skregsze wszelikie« neboli kapitola právě
o skrejších všeho druhu. Víte co? Já teď půjdu dom a podívám se,
co je v té kapitole. Vy půjdete taky dom a do oběda vymyslíte, co
uděláme s tím skalním obydlím. Myslím, že je špatné nechávat
tam mrtvolu jen tak. A po obědě přijdete k nám. Nikdo nás rušit
nebude, jednak to lépe projednáme, jednak vás zkusím představit
knize, abyste na mě jen tak nekoukali. Tedy – »zasvětit« do jejího
tajemství. Máte něco proti tomu?“ 

Pochopitelně neměli, takže se hned poté rozešli.
Až by to bylo podezřelé – kdyby je někdo sledoval.
Naštěstí si jich nikdo nevšímal…

Rodiče  se  sice  trochu podivili,  když  se  dcera  vrátila  tak
nezvykle brzy, ale protože se chystali odjet kamsi daleko, ani po
tom nepátrali. Katka jim jen přes rameno sdělila, že si jde číst,
což  byla  ostatně  pravda,  a zmizela  ve  svém  království,  tedy
pokojíku.

Rychle naaranžovala psací stůl, aby mohla knihu kdykoliv
překrýt školními sešity, otevřela a nalistovala kapitolu o skrýších
všeho druhu. Jenže dlouho nečetla, opět uložila knihu do šuplíku,
kde byla trochu bezpečnější. Rodičům oznámila, že si zapomněla
něco do školy a musí se rychle optat kluků, ti to budou vědět.

„Za chvilku bude oběd,“ varovala ji mamka.
„To stihnu,“ řekla Katka a rychle vyběhla z domu.
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Kdyby se za ní dívali, asi by jim bylo divné, že neběžela za
kamarády do vedlejšího vchodu, ale rozběhla se ostrým poklusem
po silnici do hor… Když se vrátila, zbývalo do oběda pár minut.
Mamka jí požádala prostřít stůl, ubrus, talíře a příbory a připravit
tři sklenice šťávy. 

„Tátovi taky?“ podivila se. „Je snad sobota!?!“
„Táta bude řídit, takže žádné pivo!“ řekla mamka.
„No jo, vlastně…“ mrzela se Katka, že ji to nenapadlo. Ale

mamka už přinášela mísy a všichni se pustili do časného oběda.
„Tak – a jedeme!“ řekl táta, když statečně dopil šťávu místo

obvyklého piva. „A doma bude pořádek, jasné?“
„Jasné!“ postavila se Katka do pozoru.
Ale bylo jí jasné, že i sousedovi kluci Martin s Kryštofem

sledují nedočkavě jejich auto, kdy už konečně odjede. 
Byli už připravení na mejdan.
Čarodějný mejdan!

 =*=

Sotva auto s Kateřininými rodiči zmizelo za rohem, ozvalo
se na dveře nedočkavé klepání.

„Máme přece zvonek!“ napomenula Katka kluky, když jim
otevírala dveře.

„Ten by rušil sousedy,“ mínil Kryštof.
„Pozveš nás do svého budoáru?“ zeptal se vážněji Martin.
„Kam jinam?“ pokrčila rameny. „Jak jsme se dohodli, ne?“
Následovali  ji  opatrně,  skoro by našlapovali  po špičkách,

aby v domě nikdo nic neslyšel. Katka už měla pro ně ve svém
pokojíku  připravené  židle  vypůjčené  z obýváku.  Pokojík  měla
uklizený, postel vzorně ustlanou a stůl úplně prázdný.

„Nejprve pokec,“ rozhodla. „Pohodlně se u mě posaďte, ať
mi nevynesete spaní, a poslouchejte.“

Kluci v mžiku nasedli na židle a napjatě čekali.
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„Takže  bod číslo  jedna,“  začala  Katka,  jako kdyby o nic
nešlo. „Skrýš pro knihu. Řekla bych, že prozatím bude u mě, mě
přece jen rodiče tolik nekontrolují jako vás.“

„Jak můžeš vědět, jestli nás naši kontrolují?“ zaškaredil se
na ni trochu Kryštof. 

„Zrovna dneska vás sprdli za nepořádek ve vašem pokoji,“
řekla. „No nedivte se, jsem přece čarodějnice!“

Kluci zůstali  s otevřenou pusou. Zejména protože to byla
čistá pravda, neboť museli doma zbytek dopoledne uklízet.

„Pokračujme,“  nenechala  je  vzpamatovat.  „Starost  o dům
ve skále hoďte za hlavu, to už jsem zajistila.“

„Jak, prosím tě?“ vybuchl i Martin.
„Byla jsem tam ještě před obědem a překryla jsem vchod

hlínou i s trávou,“ ujistila je. „Budete mít asi problém najít, kde
to bylo, ale hlavní je, že to nenajde nikdo jiný.“

„Jak  jsi  to…“  začal  Kryštof,  ale  hned  se  sám  zarazil.
Hloupá otázka, když je kamarádka čarodějnice!

„Dozvěděla jsem se to z kapitoly o skrejších v Lexikonu,“
uklidnila zvědavost obou. „Napadlo mě hned to vyzkoušet a to si
pište, že je to dokonalá skrejš!“

Kluky ani nenapadlo pochybovat. Jestli nějaké pochybnosti
měli, rychle je raději spolkli. Správně tušili, že by byli za velké
pitomce. Katku je lepší neprovokovat.

„Takže bod tři, kniha,“ pokračovala klidně Katka. „Podbod
– zasvěcení. Pánové, teď se musíte oba trochu přemoci, já vám
jen trochu pomohu.“

Otočila se, otevřela šuplík, vytáhla těžkou knihu – kluci si
všimli, jak ji dočista vypulírovala – a otevřela ji na druhé stránce,
na »List zawedjenj«.

„Tohle musíte každý, jeden po druhém, nahlas přečíst. Já se
jen budu dívat, jestli to čtete správně a zastavím vás, kdybyste to
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četli blbě,“ vysvětlovala jim jako kdyby byla jejich o hodně starší
brácha. „Jasný? Kdo jde první?“

Klukům se pochopitelně nechtělo. Ne že by je to nelákalo,
ale přece… čarodějnictví má v Čechách příchuť pekla a zmínky
o světélkování vzdáleně připomínaly radioaktivitu. O té sice nic
nevěděli, jen to, že přitom něco světélkuje, ale teď se jim to určitě
vynořilo z paměti.

„Střihneme si!“ navrhl  ulehčeně Kryštof,  neboť s bratrem
v těchto soubojích obvykle vyhrával. Tahle metoda hodně závisí
na psychologii hráčů a Kryštof v ní byl podle všeho lepší.

„Tak jo,“ přistoupil na to jeho bratr, i když si byl vědom, že
to brácha jako vždy vyhraje. Asi se mu trochu příčilo přihlásit se
dobrovolně a radši by to ponechal na osudu.

Kluci si tedy střihli, že vítěz půjde první. Kupodivu vyhrál
Martin,  i když  se  spíš  zdálo,  že  Kryštof  výjimečně  úmyslně
prohrál, aby nemusel jít první. Vítězství nevypadalo věrohodně,
ale Martin  je přijal  s ulehčením a Kryštof s ještě větším.  Katka
usadila Martina na své místo k psacímu stolu, rozložila před něho
knihu a sama se k němu naklonila zprava, Kryštof zaujal místo po
bratrově levici.

„Tak začni a čti to nahlas, není to žádná sranda,“ vybídla
kamaráda vážně.

Martin  tedy  s malou  dušičkou  začal.  Katka  s Kryštofem
sledovali  částečně  text,  jestli  se  Marťa  od  něho  neodchyluje,
částečně  také  Martina,  neboť  oba  zajímalo  předem  avizované
světélkování. Celou dobu se však nic nedělo. Martin se zpočátku
zadrhával, ale brzy si zvykl na zvláštnosti starého textu a dočetl to
skoro plynule. 

Jakmile  ale  dočetl,  bliklo  to  a Martinovy  ruce  začaly
modravě  světélkovat,  přesně  tak,  jak  to  Katka  předpovídala.
Navíc  se  Martinovi  rozježily  do  všech  stran  vlasy a vůbec  se
neohýbaly pod vlivem přitažlivosti zemské, jak by asi měly a jako
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tomu  bylo  ještě  před  chvilkou.  Kryštof  při  pohledu  na  bratra
vyprskl smíchy.

„Vypadáš jako odkvetlá pampeliška,“ poškleboval se mu.
„O tom jsi mi neřekla!“ obrátil se Martin vyčítavě na Katku.
„Na sobě jsem si toho ani nevšimla,“ přiznala. „Měla jsem

spoustu jiných starostí. Je to ale možný. Jak se cítíš?“
„Jde to,“ pokrčil rameny. „To »Vítej, čaroději« jsi říkala ty?

Znělo to nějak divně, jako kdyby to říkal někdo úplně jiný!“
Kryštof okamžitě ztuhl. Nic takového přece neslyšel! Jenže

Katka se tvářila, jako by to patřilo k věci.
„Já to včera taky slyšela,“ přikývla nenuceně. „To ale u mě

v pokoji nikdo nebyl, jen ta kniha. Nejspíš to bylo od ní.“
„Jůůů, mluvící kniha!“ řekl nábožně Martin.
„Já nic neslyšel,“ přispěchal se svým postřehem Kryštof.
„Já teď taky ne,“ souhlasila Katka. „To asi slyší jen ten, kdo

právě dočetl »List zawedjenj«. Takže kniha uznala Martina jako
dalšího čaroděje. Měl by sis to vyzkoušet.“

„Jak, vyzkoušet, prosím tě?“ vyhrkl Kryštof.
„Jednoduše,“ řekla Katka. „Zvedni ruku a opakuj po mně:

»noxyfpu koláč«!“
V té chvíli jí opět nad dlaní zakroužil ten podivný prachový

vír a najednou držela v ruce stejný koláč jako dopoledne. Podala
ho bezmyšlenkovitě Kryštofovi, ale napjatě sledovala Martina.

„Noxyfpu koláč!“ přál si Martin. 
Nad jeho modře svítící dlaní také zavířil prašný vír a pak se

objevil stejný koláč.
„Funguje to!“ vykřikl Martin nadšeně. „Jsem taky čaroděj!“
„Já to chci taky!“ řekl Kryštof. Jak se tomu zprvu vyhýbal,

tak po tom najednou zatoužil. Kupodivu mu nevadilo, že bratrovy
ruce modravě svítí jako nasvícené nějakým reflektorem a že má
hlavu jako odkvetlá pampeliška.

„Tak se vyměňte!“ pobídla je Katka.
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Kluci se rychle vyměnili. Kryštof přitom vrazil koláč Kátě
a ta ho položila na kraj stolu, zatímco Martin se do svého koláče
zakousl, jako kdyby nebyli právě po obědě. Kniha pořád modravě
světélkovala jako Martinovy ruce, ale Katka si toho nevšímala,
ukázala Kryštofovi počátek textu a Kryštof začal nedočkavě číst.

Jenže v té chvíli sebou list knihy prudce škubl a otočil se
o stránku dál. Kryštof udiveně zmlkl.

„Co je to?“ podíval se nerozhodně na Katku.
„Nevím,“ odvětila neurčitě.
Otočila list zpátky a přidržela ho prsty. Zdálo se jí přitom,

že ji něco – asi nějaká elektřina – jemně bodá do prstů, ale tak
snadno se vzdát nechtěla.

„Zkus to znovu,“ pobídla kamaráda.
Jenže po prvních dvou slovech sebou list opět prudce škubl,

vytrhl se Katce zpod ruky a v mžiku byl zase o stránku dál, takže
Kryštof nemohl číst.

„Počkej,  pusť  mě  k tomu!“  odstrčila  Katka  netrpělivě
Kryštofa od knihy a sama se zadívala, co je tu napsané.

„Heleďte se!“ ukázala nahoru na další stránku. Kniha pořád
modravě světélkovala, ale bylo vidět, že písmena na pergamenu
jsou černá jako uhel. Jen jedna věta na horním okraji listu slabě
krvavě rudě žhnula.

„Je to jasné,“ obrátila se Katka na kamarády.
„Co je jasné?“ vyhrkl Kryštof.
„Kniha tě nechce!“ dodala Káťa. „Jsi přebytečný.“

Kryštofovi okamžitě povisly koutky úst a bylo mu do breku.
A přitom si to zavinil sám! Samozřejmě předem uhodl, jak

bude Martin »střihat« a sám si zvolil, jak to dopadne! Jenže teď je
Martin  čaroděj  a on,  Kryštof,  ne.  Kniha  ho  nechce!  Takovou
prohru si snad ani nezasloužil!

„Takže…“ polykal slzičky… „Takže nebudu jako vy?“
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„To jsem neřekla!“ opravila ho Katka. „Podívej se, tady je
to jasně napsané. »W geden den enem geden nowic muozse bjtj.
W gedno nowolunie dva nowice uwietam a w geden gar enem pro
truoch nowicuow miesto gest!«“ četla rudě světélkující nápis.

Viděla, jak oba nechápavě koukají, takže to raději přeložila:
„To znamená: v jeden den může být jen jeden nový čaroděj,

v jednom měsíci jen dva a v jednom roce nanejvýš tři. Kniha má
asi omezení, nemůže mít čarodějů podle libosti. Já i Martin jsme
to četli v jiný den, ale ty bys byl dneska už druhý a v tomto měsíci
třetí. A jak si můžeš sám přečíst, kniha to nedovolí.“

„Takže až zítra?“ došlo Kryštofovi, i když jen zčásti.
„Zítra bys byl třetí v měsíci,“ řekla Katka. „Třetí můžeš být

jen v roce. Musíš počkat až do příštího měsíce.“
„No a zatím budeme chodit všude spolu,“ přisadil si Martin.

„O nic zajímavého nepřijdeš.“
„Jenže ty budeš čarovat a já ne?“ vztekal se Kryštof.
„Smůla,  brácho!“  řekl  Martin.  „Osud  rozhodl.  A taky

kámen – papír – nůžky. Nestěžuj si, je to spravedlivé!“
Kryštof zmlkl. Věděl nejlépe, jak je to spravedlivé! I kdyby

to měl být trest, přivolal ho na svou hlavu sám. Kdyby »střihání«
schválně neprohrál, ale vyhrál, byl by tím postiženým Martin.

Ale to už jsou jen »kdyby-chyby«.
„Nebuď smutný,“ litovala ho Katka. „Beztak se to musíme

nejprve naučit. Vždyť ani já toho moc neumím. Možná jsem toho
z nás tří  přečetla  nejvíc,  ale  kniha má pět  set  hustě  popsaných
stran a než je přečteme a vyzkoušíme, co je pro nás zajímavé a co
ne, to ještě uteče vody! Můžeš se to učit s námi, jen si to hned
nezkusíš. Za měsíc už tě kniha přijme a budeme na tom stejně.“

„A prvního je už příští týden!“ připomněl bráchovi Martin.
„Ve středu,“ upřesnila to Katka. „To jsou už jen tři dny, to

bys měl vydržet, nemyslíš?“
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„Táta občas říká: »to vydržím i pod vodou!«“ dodal Martin.
„Osud je ale osud, s tím nic nenaděláme!“

Kryštofovi nezbylo než obrnit se trpělivostí.
Pohnojil si to přece sám!

»Čarodějný mejdan« tedy pokračoval dál.
Katka měla před sebou rozevřenou světélkující knihu, četla

z ní nahlas a kluci se jí dívali přes ramena. Světélkování zřejmě
nevadilo  ani  knize,  ani  Martinovi.  Kdykoliv  vyslovila  nebo
přečetla nějaké kouzlo, většinou se hned provedlo, takže se jim
stranou na stole postupně hromadily všelijaké předměty. A nebyly
to koláče, mince a podobné drobnosti. Rytířský meč byl delší než
stůl, takže na obou stranách přečníval. K jejich štěstí měla některá
kouzla povinný dodatek v podobě určení, kde se má citovaná věc
objevit.  Drobné  věci  se  Kátě  objevovaly na  dlani,  ale  když  ji
nenatáhla, objevily se před ní na stole. Mohla dokončit určením
místa, obvykle slovíčkem »sem« a ukázáním prstem. Některé věci
se ale před ní objevily i když prstem neukázala. Ještě že některé
předměty určení místa výslovně vyžadovaly. Určitě by si nevěděli
rady, kdyby před nimi znenadání stála na stole kráva. Když se ale
na stole objevil i »pelny piwa sud« a několik předmětů vytlačil,
takže spadly vedle stolu na zem, Katčina trpělivost přetekla.

„Takhle by nás to za chvíli zavalilo,“ řekla. „A taky nevím,
co s těmi věcmi. Nepotřebujeme je a není už kam je dát.“

Vrátila se na obsah a chvíli ho studovala. 
„Tohle bude ono!“ řekla a honem přelistovala na označenou

stránku. Byla hned před kapitolou »Noxyfpu« neboli »Kouzelné
vytváření« a znamenala pravý opak.

„Musíme se dotknout předmětu prstem a použít zaklínadlo:
»Utagalij«. Předmět pak zmizí.“

Dotkla se sudu a řekla: „Utagalij!“ Sud zmizel.
Sáhla na velký korbel před sebou a řekla: „Utagalij!“
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Korbel zmizel i s vínem, kterého byl plný.
„Tos nemusela,“ hudroval Kryštof. „Ani jsme neochutnali!“
„Mělo to být pivo a víno,“ opáčila. „Pravé pivo, pravé víno,

chápeš? Alkohol je metla lidstva!“
„Pro jednou by se snad z toho nestřílelo!“ brblal Kryštof.
„Nevím, nevím,“ vrtěla hlavou Katka. „Ale umím si velice

dobře představit ožralého čaroděje! To by byla chodící katastrofa!
Hele, kluci, rozum do hrsti a neriskovat! Ani doma ne!“

„No jo, ale co když si na tu věc, která má zmizet, sáhnout
prostě nemůžeme?“ staral se Martin. „Co s tím?“

„Pak máme použít »kérto«,“ přečetla Katka z knihy.
„Ale co je to »kérto«?“ ptal se Martin dál.
Katka to nevěděla a hledání co je to »kérto« trvalo dlouho.

Mezitím  se  stala  maličkost  –  Kniha  i Martinovy  ruce  zhasly.
Současně  Martinovi  zplihly vlasy,  přestal  se  podobat  odkvetlé
pampelišce a byl zase jako dřív. Ono to asi mělo něco společného
s elektřinou, i když to nebyl Eliášův oheň.

„No vida!“ podíval se Martin na své ruce. „Už jsem se bál,
že půjdu domů a budu svítit jako měsíček.“

Kateřina  to  ale  sotva  zaznamenala.  Hledala  ve  zhasnuté
Knize stejně jako ve světélkující.  Co hledala,  nebylo v obsahu,
ale pak si všimla položky »list wjecjew«, což byl vlastně rejstřík.
Tam pojem »kérto«  našla  a na  označené  stránce  opravdu  bylo
nepříliš dlouhé ukazovátko.

„To je přece… kouzelná hůlka!“ pochopil Martin.
Byl tam i popis, jak ji získat, protože se nedala vytvořit tak

snadno jako příkazem »noxyfpu«. Nebylo to však tak těžké, aby
to nezvládli i začátečníci a Katka i Martin zakrátko drželi v rukou
své »kouzelné hůlky kérto«.

Byla to opravdu užitečná pomůcka a s ní mohl být čaroděj
opravdu nebezpečný. Příkaz »utagalij« neboli »zmiz« totiž mohl
pomocí ukazovátka nasměrovat na libovolný předmět v dohledu.
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„Nechápu,  jak mohli  ve středověku upalovat  čarodějnice,
které mají v ruce »kérto«!“ řekl Kryštof. „Vždyť by mohly takový
dav lidí zlikvidovat jedna dvě!“

„Možná to bude tím, že neupalovali pravé čarodějnice, ale
nevinné ženské, které z čarodějnictví jen obvinili,“ odpověděl mu
klidně Martin. „Pravý čaroděj ani čarodějnice by se podle mě jen
tak upálit nenechali.“

„Bude to ještě trochu jinak,“ řekla Katka. „Tady je napsané,
že příkaz »utagalij« nemá vliv na živé tvory. Lidem by neměl být
nebezpečný, takže by čarodějnice před upálením nezachránil.“

„Je ale otázka, jak dopadne motocyklista, pod kterým zmizí
ve stokilometrové rychlosti motocykl,“ uvažoval Kryštof. „A to
ani nemluvím o letadlech!“

„Ani souboj čaroděje s rytířem by nebyl rovnocenný,“ mínil
Martin. „Čaroděj by rytíře odzbrojil, sám by si vzal dlouhý meč…
a rytíři by s holýma rukama nezbylo nic než potupný útěk.“

Bohužel, pro Kryštofa »kérto« nebylo. Každý čaroděj si je
má vytvořit sám a pak také »poslouchá« jen jeho. 

„To nic, zatím se jen dívej, brzy budeš mít svoje,“ utěšovala
Kryštofa Katka, když viděla, jak kamarád bezmocně zatíná pěsti.

Kryštofovi  nic  jiného  ani  nezbývalo,  ale  málo  platné,
mrzelo ho to. Mrzet se ale mohl jen na sebe. Sám přece »pomohl
osudu«, když před sebe přistrčil Martina. A nejhorší bylo, že to
věděl  jen on sám a když ho kamarádi  litovali,  musel  to  snášet
jakoby nic.

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Jedno z velkých překvapení na trojlístek čekalo, když Katka
opět cosi hledala v rejstříku »list wjecjew«. Hledala něco jiného,
ale upoutala ji položka »list czarodjeguow«, kterou sama správně
přeložila jako »seznam čarodějů«. A protože ji to zaujalo, řekla si,
že se tam podívá.
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„Ježkovy zraky!“ vyhrkla najednou.
„Co je?“ zeptal se Kryštof.
„My už jsme tu zapsaní!“ řekla. „Na konci seznamu všech

čarodějů!“
Ukázala to klukům. Zapsaná tam byla ale jen ona a Martin.

Pochopitelně, Kryštof tam ještě být nemůže. 
Ale současně se jim objasnila další dosavadní záhada.
Bezprostředně  před  Katkou  byla  v »seznamu  čarodějů«

jakási »Barbara Niková«. Tak se zřejmě jmenovala čarodějnice,
jejíž kosti objevili v podzemním úkrytu.

„Měli bychom se o ni postarat,“ řekla Katka vážně. „Když
jsme se vlastně stali jejími dědici,“ dodala.

Kluci se neodvážili odporovat.
 =*=

*=

16



Ukázka 2
Druhého dne ráno byl opět všední den a všichni tři odešli

spolu  do  školy.  Trojlístek  ale  budil  pozornost  spolužáků.
Nejnápadnější byli právě tím, jak se všichni tři snažili chovat se
nenápadně. A to se rozumí, kdo je středem pozornosti, nemá ve
třídě nárok na nějaké soukromé rozhovory. 

Olda  s Pavlem,  známá  dvojice  provokatérů,  si  Katku
vyhlédli  za  cíl  svého rýpání.  Nejprve  ji  jen  pošťuchovali,  pak
přitvrdili a začali se do ní vyloženě navážet.

„Nechte ji!“ varoval je Martin.
„Ty jsi do ní zamilovanej?“ změnil Olda cíl rýpání.
„Zamilovanej!  Martin  –  zamilovanej!“  papouškoval

nadšeně Pavel. „Marťa a Káťa, velká láska! Kdy bude svatba?“
„Nechte toho!“ zamračil se Martin.
„A kdy bude mimino?“ navázal na to uštěpačně Olda.
„Nech si ty blbý kecy!“ zpražila ho nahněvaně Katka.
„Už máš bříško?“ rýpal Olda a přejel jí rukou po břiše.
V té chvíli po něm Martin skočil. Strhl ho na zem a začali

se válet po zemi, jak se jeden i druhý snažil získat navrch.
Pavel chtěl Oldovi pomoci, jenže na něho skočil Kryštof.

Jednak bránil bratra, za druhé nesnesl, aby zápasili nefér dva proti
jednomu. Ostatní se rychle seběhli kolem nich a jak už to v těchto
chvílích bývá, část fandila jedné, část druhé straně. Olda s Pavlem
však měli  příznivců víc.  Do rvačky se vložil  Zdeněk na straně
Oldy. Strčil do Martina, když už se ten dostával nahoru a přidržel
ho u země, aby Oldovi pomohl. A ten toho ihned využil. Vyšvihl
se Martinovi na prsa a začal ho bít pěstmi do obličeje.

V té chvíli celá třída ztuhla jako kdyby tady udeřil hrom.
Oldu a Zdeňka cosi odhodilo stranou. Olda najednou ležel

naznak a na prsou mu stála obrovská, černožlutě žíhaná doga. Na
Zdeňka vycenila obrovské zuby, až se Zdeněk leknutím odkutálel
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na stranu a zarazil se až o nohy zkamenělých přihlížejících. Pavel
se ocitl tak blízko toho špičatého chrupu, až hrůzou vykřikl.

„Kateřino, neblbni!“ vykřikl do nastalého ticha Martin.
Doga odskočila a začala se na podlaze třídy před lavicemi

převalovat. A najednou z ní byla opět Kateřina. Jenže nadarmo se
neříká, »když smůla, tak borová, lepivá«. Katka to nedomyslela.
»Formu« si dělala v rychlosti večer před spaním. Kniha jí vrátila
lidskou podobu jak byla, dokonce – a to si hned večer ověřila – ji
vrátila do lidské podoby oblečenou. Jenže v tom byl ten zádrhel.
Večer si  toho nevšimla,  protože byla jako předtím. Teď nebyla
jako předtím,  ale  jako večer.  V jemné,  průsvitné  noční  košilce
s kraječkami, jak se chystala spát. Panebože, ten trapas! Kdyby
měla na sobě aspoň pyžamko! Trapas by to byl taky, ale menší!

Třída v první vteřině zůstala ztuhlá překvapením. Nikdo si
to nedokázal vysvětlit, nikdo nic nechápal. Katka sama zůstala na
okamžik ležet. Hanbou a ponížením. Jenže si to zavinila sama!
S oblečením to zkrátka nedomyslela. 

Vzpamatovala se, až když se vzpamatovali i její protivníci.
Tentokrát to byl Zdeněk, kdo se jí začal pošklebovat.

„Helemese, Katuška přišla do školy v negližé!“ 
„A jaký má hezký květovaný kalhotky!“ přidal se Olda.
A všichni tři, Olda, Pavel i Zdeněk se začali řehtat.
Kateřině se udělalo rudo před očima.
„Takže – smích?“ řekla ledovým hlasem. „Chcete se smát?

Vám to nestačilo?“
Doga předtím vypadala hrozivě, ale to, co najednou stálo

proti hrůzou ztuhlým školákům, bylo o hodně úděsnější. Ze země
vstal obrovský bengálský tygr, nejprve vycenil zuby, mezi nimiž
vyčnívaly obrovské špičáky, pak se nezadržitelně pohnul směrem
ke zkoprnělým žákům. Obrovská tygří tlapa nejprve boxerským
hákem srazila na zem Oldu, po něm Pavla a Zdeňka. 
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Pak se tygřice otočila, jedním skokem byla u dveří, prackou
stiskla kliku, rozrazila dveře a vyběhla na školní chodbu. Školou
se ozval  vyděšený jek dětí,  které právě spěchaly do svých tříd
a tygřici  na  poslední  chvíli  uskakovaly s cesty.  Tygr si  naštěstí
nikoho nevšímal. Prolétl jako tornádo k hlavnímu vchodu, vyběhl
ze školy a pádil po chodníku směrem do sídliště. 

A až teď se z ředitelny vynořil sám ředitel a začal nejbližší
žáky vyslýchat, co je to ve škole za kravál? Ze sborovny vyběhli
učitelé a připojili se k výslechu, jenže z toho nikdo nebyl moudrý.

Tygr ve škole? Bože, to je ale fantazie!
I když to děti shodně tvrdily všechny.

Kateřina rychle doběhla domů, aby se mohla převléknout.
Domů se dostala balkonem jako orangutan, naštěstí měli otevřené
dveře na balkon.

Nejhorší na tom bylo, že jí zmizelo školní oblečení. Měla
teď navíc noční košilku, kterou bude po dnešku nenávidět, ale to
nevyváží věci ztracené vlastní hloupostí. Ano, vlastní hloupostí!

Bleskově se ustrojila do náhradního oblečení, pak si vzala
z věšáku  náhradní  klíče  a spěchala  zpátky  do  školy.  Vzala  to
během a doběhla na poslední chvíli. Ve škole bylo nezvyklé ticho,
to nevěstilo nic dobrého. Byla na chodbě, když zazvonilo, takže
přišla pozdě.

Učitelka už byla na svém místě, jenže neseděla, ale stála. To
taky nevypadalo dobře. Katka se ještě ve dveřích chtěla zmateně
omlouvat, ale učitelka ji nepustila ke slovu, udělala rukou gesto
»dobře, dobře, zařaď se« a nasměrovala ji do lavice.

Zato třída z ní nespustila oči. Aby ne! Po tom, co viděli…
Katka cítila, že je rudá až za ušima. Rychle spěchala do své

lavice. Věci už tam měla, i to mohlo být divné, ale učitelka řešila
něco  jiného.  Katka  rychle  hodila  očima  po  Oldovi,  Pavlovi
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a Zdeňkovi, ale z těch tří tu byl jen Zdeněk. Pavel s Oldou chyběli
a Zdeněk, když ji spatřil, zezelenal, jako kdyby měl omdlít.

Co se tady dělo? pomyslela si.
»Oldu  s Pavlem  odvezla  sanitka,«  odpověděl  jí  Martin,

i když jen myšlenkou, aniž by otevřel ústa.
Zlatá telepatie, pomyslela si Katka. A proč je odvezla?
Protože, když jsi je bacila tlapou, oba se potento… odvětil

beze slov Martin. My víme, že to bylo strachy, ale saniťáci tvrdili,
že to je salmonela a že jsme asi všichni nakažení. Teď se čeká na
zprávu z nemocnice. Kdyby to vážně byla salmonela, koukala by
z toho karanténa, jenže všichni víme, že to salmonela není, nikdo
se netěší na ulejvárnu. 

No jo, ale jak dlouho potrvá, než to doktoři zjistí?
Nevím, odtušil Martin. A navíc teď běží vyšetřování po celé

škole, kdo všechno viděl tygra. Teda, docela by mě zajímalo, jak
jsi to udělala. Nezapírej, byla jsi to ty, viděli tě všichni ve třídě
a půlka školy k tomu. Ale jen mně a Kryštofovi došlo, že je to
možné a že to patří ke Knize. Ale vidělo tě moc lidí. Kdo z nás
přitom nejvíc trval na nenápadnosti? Nepovíš nám o tom něco? 

Povím,  ale  až  o samotě,  slíbila.  Zvorala  jsem to.  A hned
několikrát.  Však mě to taky nejvíc vytrestalo.  Ten trapas,  když
jsem tu najednou byla jen v noční košili! Vždyť jsi to taky viděl!

Nejvíc byli  vytrestaní Olda s Pavlem, pomyslel si Martin.
Jsou  zavření  na  infekčním  oddělení  a nikdo  k nim  nesmí,  ani
rodiče. Už tě napadlo, jak to vyžehlit?  Zatloukání nemá smysl,
vidělo tě příliš mnoho svědků. 

Nejčistší by bylo přiznat všechno, uvažovala Katka, jenže to
si nemůžeme dovolit. Takže žádná kniha, nikdo nikdy nečaroval,
všechno byla jen nějaká halucinace… 

Jo, jenže Olda s Pavlem to odnesli, namítl v duchu Martin.
Ty těžko oblafneš nějakou halucinací. Mimochodem, Oldovi jsi
asi  drápem  roztrhla  košili.  I když  to  mohlo  vzniknout  i jinak,
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viděli to všichni. Nejvíc to záleží na učitelích a na říďovi. Uvěří
nebo neuvěří, že po škole opravdu běhal tygr? Když uvěří, půjdou
po tobě. Zatím říďa zjišťuje, kdo to vymyslel, protože podle něho
není možné, aby všichni tvrdili totéž bez navedení.

Takže musíme mlčet a dělat jakoby nic, pomyslela si.
Což všichni děláme, přisvědčil mlčky.
Najednou  všichni  uslyšeli,  jak  se  zapnul  školní  rozhlas.

Promluvil ředitel školy, vyzval všechny kolegy učitele, aby přišli
o přestávce do sborovny na »krátkou, ale nutnou poradu«. A bylo
vidět, že učitelka zřejmě čekala jen na to a po hlášení si viditelně
oddychla. Došla ke stolku,  posadila se a nařídila sebrat domácí
sešity s úkoly. Hodina začala s pětiminutovým zpožděním, jenže
všichni věděli, že žádný učitel toho tygra na vlastní oči neviděl
a neumí si to vysvětlit jinak než nějakým cirkusáckým trikem, což
by ve škole spadalo pod přestupek »vyrušování«.

Vysvětlit si to neuměli ani žáci, kteří tygra viděli.
Dokonce ani ti, kteří dostali ránu prackou.

O polední přestávce vyzval Martin Zdeňka, aby s ním šel na
klučičí záchod »sjednat příměří«.

Zdeňkovi  se  nechtělo,  ale  na  druhé  straně,  na  klučičím
záchodě  se  nepotkají  s Katkou  a Martin  byl  sám,  takže  kdyby
došlo na pěsti, byla by to aspoň férovka. 

Martin ale nechtěl vyvolávat rvačku.
„Takže teď už víte, že Katka je tygřice,“ začal bez okolků.
„Ale nejprve byla jako velký pes!“ protestoval Zdeněk.
„To taky. Ale uznej, jako tygřice je hrozivější.“
„Ale copak je něco takovýho možný?“ zaúpěl Zdeněk. 
„Viděli  jste  to  a nezdálo  se  vám  to,“  řekl  Martin  suše.

„Katka se vám třem omlouvá, že to nechala dojít až tak daleko,
i když jste si začali. Vzkazuje vám, když si jí nebudete všímat,
nebude si všímat ona vás. To není nabídka míru, to je výstraha!“
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„Ale cožpak je možný, aby tygři žili mezi lidmi?“
„Máš pravdu, není to možný. Ale jestli se ještě jednou do

Káti  navezete,  můžete skončit  v řece jako šedé ropuchy, odkud
vás už nikdo nikdy nedostane. Je to dost jasné, nebo ti to mám
zopakovat?“

„A co seš ty?“ vytasil Zdeněk poslední zbytky odvahy. „Její
vyjednavač?“

„Tak nějak,“ přikývl Martin.
„Ale  proč  nevyjednává  sama?“  odsekl  Zdeněk.  „Proč  tě

posílá místo sebe? A proč zrovna tebe?“
„Jsem mírnější. Vyprovokuj Katku a skončíš v řece v kůži

šedé ropuchy. A Policie tě nenajde, ropucha je ani nenapadne.“
„A když vyprovokuju tebe?“
„Tak skončíš ještě hůř,“ ujistil ho. „Třeba jako červ hozený

do slepičárny mezi hladový slepice.“
„Nekecej! Ty seš jako ona?“
„Je nás víc,“ ujistil ho. „Nikomu to neříkej, beztak ti nikdo

neuvěří, ale dodržuj mír. Nebude mi vadit, když to řekneš svým
kámošům, ale jen když jim to řekneš beze svědků jako já teď
tobě. Jestli to ale začneš roztrubovat veřejně, pak počítej s tím, že
se naštvu i já. Nebo snad chceš za mlčení zaplatit?“

„Kolik bys dal?“
„Jeden stříbrný,“ odvětil Martin. „Podívej se!“
Když se nad Martinovou rukou objevil  maličký prachový

vír a zhmotnil se do podoby stříbrné mince, Zdeněk zbledl.
Proboha! Martin je také takový! A je jich víc!
„Tady máš!“ vrazil mu Martin stříbrňák do ruky. „Jen ti pro

jistotu připomínám – když si nás nebudete všímat, nebudeme si
všímat my vás. Ber to jako poslední výstrahu!“

A odešel na chodbu.

  =*=
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Než Katka předala Knihu klukům, snažila se z ní vydolovat,
co se dalo. Bylo by nad lidské možnosti naučit se za několik dní
nazpaměť pět set obrovských, hustě popsaných stránek, ale podle
obsahu si mohla vybrat co ji nejvíc zajímalo a tomu se v těchto
dnech pilně věnovala. A jak se dalo čekat, co kouzlo, to perla.

Například létání. Mezi lidmi se traduje, že čarodějnice létají
na košťatech, přičemž  to umožňují  právě ta košťata. Nebyla to
pravda, nebo jen částečná. Létat se dalo i jen tak, ale lepší bylo
mít u sebe něco, co let stabilizuje, jako když provazochodci drží
v ruce dlouhou tyč, která jim pomáhá udržet rovnováhu. Jistě, jde
to i bez ní, ale hůř. U létání nejde ani tak o příčnou rovnováhu,
jako o podélnou a koště je k tomu vhodné stejně jako jakýkoliv
jiný dlouhý předmět. Škoda, že se nikde nepíše, že by někdo viděl
čarodějnici  létat  na  lyžích.  A to  jsou  »lety na  lyžích« oficiální
disciplinou pro zimní olympijské hry!

Pravdou ale je, že v domácnosti spíš popadnete koště nebo
smeták než lyže. I když – kdoví? V podhorských krajích mohou
být lyže více po ruce než koště. Nicméně všechny známé zmínky
o čarodějnicích tvrdí, že létají na košťatech. V těch podhorských
krajích jsou chalupy daleko od sebe a čarodějnici tam létat nikdo
neuvidí už protože je tam lidí tak málo.

Létání tu ovšem bylo. A jednoduché! Se stabilizací pomocí
koštěte i bez. Létání bez koštěte je trochu obtížnější na udržování
rovnováhy. O tom by mohli vyprávět legendy piloti, kteří létají na
skutečných létajících strojích. Ovšem čarodějnice neznají pojmy
jako »přetažení«, »ztráta vztlaku« a »vývrtka«. Čarodějnice smí
klidně vletět do koruny stromu anebo přistát do komínu. Chce to
jen starodávný široký komín, jaké kominíci čistili vlastním tělem.

Ale ani čarodějnice nejsou zcela chráněné před havariemi.
Zvlášť nebezpečné je létání v noci, kdy nejsou překážky vidět tak
dobře jako ve dne.
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Konečně skončil měsíc a bylo prvního, kdy se mělo splnit
velké přání i Kryštofovi. Katka s kluky dohodla, že »zasvěcení«
bude ještě u ní, protože její rodiče půjdou večer do kina, a pak se
kluci s knihou v kapse vrátí slavnostně domů.

Kluci k ní samozřejmě přišli natěšení. Katka je usadila na
židle vedle sebe, Kryštofek si sedl ke Knize a začal pod dohledem
obou současných čarodějů číst.

Sotva však začal, stalo se něco, s čím opravdu nepočítali.
Kniha  švihla  listem,  zakryla  mu text  a současně  na  další

straně zažhnul nápis. 
»W geden  den  enem geden  nowic  muozse  bjtj.  W gedno

nowolunie dva nowice uwietam a w geden gar enem pro truoch
nowicuow miesto gest!«

Kniha zkrátka Kryštofa nechtěla a odmítla ho.
„Jak to?“ vyhrkl zklamaně Kryštof.
„Teď už vážně nevím,“ přiznala bezradně Katka. „Je nový

měsíc? Je. Tak co ještě vadí?“
Zklamaní byli všichni tři. Tolik se na to těšili! Jak se říká,

»ve dvou se to lépe táhne«, ale tři by byli ještě lepší. A už s tím
všichni najisto počítali. A při pohledu na Kryštofa a na jeho oči
plné slz začala Katka přemýšlet ještě usilovněji.

„Moment, kluci!“ napadlo ji něco. „Martine, podej mi můj
stolní kalendáříček, máš k němu blíž!“

„Nač ho chceš?“ nechápal Martin.
„Něco si musím zkontrolovat!“ řekla netrpělivě.
Martin  jí  tedy podal  stojací  kalendáříček,  který  měla  na

stole a který momentálně ležel mimo její dosah. Katka se na něj
mrkla a její tvář se zase rozjasnila.

„Mám to!“ řekla vítězně. „Kluci, kniha kašle na kalendářní
měsíce!  Není  tu  »v jednom měsíci«,  ale  »v jednom novoluní!«
A teď se podívejte, jak jsou v kalendáři označeny lunární čtvrti!
Tady, vyznačené těmi měsíčky! Vidíte, jak se to s našimi měsíci
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neshoduje? Novoluní je přesně po osmadvaceti dnech, pořád se to
stěhuje! Další novoluní bude až za čtrnáct dní!“

„Takže až za čtrnáct dní?“ řekl zklamaně Kryštof.
„Za třináct!“ utěšovala ho Katka.
„A co budeme dělat teď?“ zeptal se nerozhodně.
„To co dřív,“ řekla Katka. „Zasvěcení se neruší, jen se o pár

dní odkládá.“
Kdyby byl  Kryštof  buldok,  protáhl  by se  mu nos,  až  by

z něho byla kolie. Ano, další čekání bylo logické a spravedlivé!
A dalo se čekat! Ale bylo také kruté a nelidské! I když jako jediný
věděl, že si to zavinil sám, přesto se cítil ublížený.

Jenže s Knihou se nedalo diskutovat. Když se cukla, že ho
nechce, tak ho prostě nechce. A trest za ovlivňování osudu se mu
bez možnosti amnestie prodloužil o čtrnáct dní. I když necelých.

Tím se změnily všechny plány. Katka za kluky rozhodla, že
jim před předáním Knihy vysvětlí všechna nová kouzla, na která
mezitím přišla a Martin navrhl, aby v tom případě Kniha zůstala
u Káti. Zdůvodnil to – bohužel velice logicky – že čtení starých
textů jí jde ze všech tří nejlépe, takže by bylo výhodnější, kdyby
měla Knihu dál u sebe. Až budou oba kluci čaroději, otočí se to,
protože se kluci mohou střídat. Jeden si něco přečte a zatímco si
to bude zkoušet, druhému »předá žezlo«, tedy místo u Knihy.

Katka na to také logicky přistoupila a Kryštofa se už na jeho
mínění ani neptali. I kdyby byl proti, přehlasovali by ho. Ale on
by neprotestoval. Všechno bylo přece tak logické…

  =*=
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Ukázka 3
Jistě se nikdo nediví, že Katka v noci nešla spát vůbec. Kdo

by na jejím místě dokázal usnout! Dala sice rodičům dobrou noc,
spořádaně si lehla, ale usnout nedokázala. Poletí do Egypta! Uvidí
zevnitř pyramidy, kam se jen tak někdo nedostane!

Hodiny pomalu odtikávaly čas. Katka se po půlnoci dvakrát
zvedla a odběhla si na záchod, i když jen aby vyplnila pomalu se
vlekoucí čas. Nemohla přece běhat po bytě jen tak, bez důvodu!
Jenže v domě všechno spalo a když se blížila druhá noční hodina,
Katka to v posteli nevydržela. Oblékla se, otevřela okno dokořán
a se svým teleskopickým koštětem vylétla vzhůru až na plochou
střechu paneláku, kde se úderem druhé znenadání objevil velký
létající  talíř.  Přiletěl  v neviditelnosti,  Jan  Hiller  nenechával  nic
náhodě. Katka se odlepila od nástřešní nástavby strojovny výtahu
a rychle běžela k letadlu.

„Já věděl, že tu budeš vartovat!“ přivítal ji s úsměvem pan
Hiller, když jí otevřel dolní vchod a zval ji dovnitř. „Jestlipak jsi
aspoň na chvilku usnula?“

„Nešlo to,“ řekla Katka odevzdaně. „Vy jste snad spal?“
„Taky ne,“ přiznal. „Musel jsem zkontrolovat trasu, nechtěl

bych tam narazit na nepříjemné překvapení. Uvědom si, »girolty«
má i Afro-indická čaroříše!“

„Podle čeho je poznáte?“ 
„Jen podle toho, že se jejich piloti rychle pohybují,“ přiznal

pan Hiller. „Ale mohu se zato spolehnout, že oni nepoznají náš.“
„Tak jedem!“ vybídla ho Katka, když vklouzla do sedačky

vedle pilota Hillera.
„Jedem!“ souhlasil Hiller.
Letoun se zneviditelnil a jako přízrak vzletěl do černé noční

oblohy. Současně nabral směr a začal prudce zrychlovat, až světla
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měst na černém glóbu pod ním začala viditelně rychle odplouvat.
Katka se trochu podivovala, jak hodně světel pod nimi ubíhá. 

Evropa v noci z kosmu
„Ve většině měst v Evropě v noci svítí pouliční osvětlení,“

vysvětloval jí pan Hiller. „Většina elektráren se nedá na noc jen
tak vypnout, jen sníží výkon. I v noci svět potřebuje elektřinu, ale
obvykle to nestačí, protože elektrárny, až na vodní na přehradách,
nemohou výkon snížit pod minimální hranici. Veřejné osvětlení
pomáhá překlenout to hluché noční období. Ale protože se svítí
skoro všude, orientaci to nepomáhá. Ještě že máme dokonalejší
navigaci, nezávislou na nočním osvětlení dole.“

Opustili  Čechy,  rychlostí  družic  přeletěli  přes  Maďarsko
a Rumunsko a mířili k Turecku.

„Vyvolej si tady mapu s polohami čarodějů,“ pobídl Hiller
Káťu. „Stejnou, jakou tu mám já. I když ji mám nastavenou, aby
odlišovala čaroděje barevně podle rychlosti pohybu, pořád platí,
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že víc očí víc vidí. Kdybys spatřila červeně zbarveného čaroděje
a ke všemu rychle se pohybujícího, byl by to pravděpodobně jiný
pilot »giroltu«. A tomu bychom se měli vyhnout.“

Katka proto nespustila oči s obrazovky, jenže většina teček,
znázorňujících  čaroděje,  svítila  klidnou  zelení  na  znamení,  že
setrvávají na tomtéž místě. Jen menší množství jich svítilo modře,
ale to byli pozdní noční automobilisté, nebo fialově označení letci
na košťatech. Těch bylo nejméně, snad jen pár na celou trasu. Ti
si  vysoko letícího  UFO ani  nevšimli.  Jedinou  červenou tečkou
zde byli Katka s Hillerem – při daném měřítku mapy se obě jejich
tečky slily v jedinou.

Nad Tureckem ale vlétli do oblasti, kde bylo na mapě tolik
teček, že se místy slévaly do zelených plošek.

„Afro-indická čaroříše…“ komentoval  to  Hiller.  „Mají  tu
opravdu hodně čarodějů, zejména jestli si sem přivezli Kameny
a Knihy z vykradené Evropy…“

Snížil rychlost, i když letěl pořád nad stratosférou. Červená
tečka změnila barvu do fialové. Takových tu bylo víc, nebyli mezi
nimi tak nápadní. Ostatně, jak to Jan Hiller říkal, kdo by ve dvě
v noci vartoval u mapy? Ale i tak bylo s podivem, kolik fialových
teček v Turecku viděli. Že by se turečtí čarodějové tak vyžívali
v nočním  létání  na  košťatech?  Pohybovalo  se  jich  tu  víc  než
pomalých světélek řidičů automobilů. Nad městem se Katka při
pohledu dalekohledné kamery přesvědčila, že automobilů je dole
na nočních silnicích víc než kolik je tam modrých teček. Takže
většinu pozdních nočních automobilů řídí ne-čarodějové. Koho to
čerti nesou jezdit po městě v půl třetí v noci?

»Girolt« se ve stratosférické výšce loudal jako čarodějové
dole pod ním na košťatech. Pilot  Jan Hiller pozvolna zvyšoval
rychlost letu, až na jejich místě místo fialové nakrátko zasvítila
červená, pak ji rychle snížil  do fialové. Kdo by ve dvě hodiny
v noci vartoval u mapy? Jiné pravidlo říká, jakmile prohlásíte, že
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je něco nemožné, hned se najde nějaký blbec, který to provede.
Co když někdo z Viponských čarodějů nemůže spát a jen tak pro
svůj plezír kouká do mapy? Nač ho zbytečně provokovat!

Jenže i čaroděj na koštěti vytáhne při troše snahy rychlost
srovnatelnou  s malými  dopravními  letadly  a červené  označení
rychlosti začínalo někde na sedmi stovkách kilometrů v hodině,
což bývala slušná rychlost pro vrtulové stíhačky v dobách Druhé
světové války. Turecko zůstalo za nimi a »girolt« se vznášel nad
kopcovitou krajinou Izraele. Hiller pro jistotu ubral rychlost, aby
zlomyslnou náhodou nezasvítil zdejším čarodějům červeně. 

„Tady musíme  dávat  pozor,“  řekl  pan  Hiller.  „Tady není
žádný letoun v bezpečí. »Girolt«, ani jiný.“

Nicméně i při rychlosti pouhé vrtulové stíhačky Izrael pod
nimi rychle podplul a pan Hiller začal klesat.

Před nimi byl starodávný Egypt, říše faraonů.
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Ke stupňovité pyramidě v Sakkaře dorazili  za tmy, široko
daleko nebylo ani človíčka. Při větším zvětšení mapy spatřili, že
se nejbližší čarodějové nacházejí až na předměstí Káhiry, což jim
docela vyhovovalo, aspoň jim nebudou koukat na prsty, ale dost
blízko, aby jejich světélka ve větším měřítku splynula se světélky
místních čarodějů.

„Nejlépe něco ukryješ, když to umístíš všem na očích,“ řekl
pan  Hiller,  když  posadil  »girolt«  přímo  na  vrchol  Džóserovy
pyramidy. Nebyl ovšem tak drzý, aby vypnul neviditelnost. Vršek
pyramidy měl výhodu, že ho tam nikdo neobjeví. V Egyptě dnes
platí zákaz šplhání na pyramidy, ze kterého by si obyvatelé ani
čarodějové nic nedělali, kdyby na vrcholu pyramid bylo něco tak
zajímavého,  aby to  stálo za porušení  zákazu.  Že je na vrcholu
Džóserovy pyramidy UFO, to snad nikoho ani nenapadne…

Vchod do Džóserovy pyramidy je spodem…
„Doufám, že máš s sebou koště,“ ujišťoval se pan Hiller.
„Jistě,“ vytáhla Katka z bundičky své krátké teleskopické. 
„Takže jsme na místě a tímto ti předávám velení,“ prohlásil

šibalsky pan Hiller. „A měli bychom si asi tykat, nemyslíš? Když
už sdílíme takovou neobvyklou výpravu…“

„Děkuji,“ řekla vážně Katka. „Beru oboje. Nasedněme na
košťata a vzhůru dolů!“
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Dvě neviditelné postavičky sklouzly podél stupňů pyramidy
až na úroveň terénu.

„Vchod by měl být trochu stranou,“ řekla Katka.
Byl tu. Začínal strmými schody vedoucími do hlubin skály,

pokračoval vodorovnou chodbou trochu stranou, ale uzavíraly ho
novodobé plechové dveře, opatřené velkým visacím zámkem.

Kdyby nebyli čarodějové, byl by to konec jejich výpravy.
Jenže pravděpodobnost, že čaroděje zastaví dveře, i kdyby

byly sebelépe oplechované, závisí od toho, zda jde o »páže« nebo
o pokročilejšího čaroděje. Katka sestoupila po strmém schodišti
dolů, došla k uzamčeným dveřím – a mžikem jimi prošla. A hned
poodstoupila, aby mohl projít pan Hiller. Ocitli se v dlouhé, úzké
a navíc nízké chodbě, vedoucí pod pyramidu. Byla tu tma a chlad.
Katka si zprvu posvítila kouzlem »riwbir«, jenže pak spatřila na
stěně vypínač a chodbu osvětlilo elektrické světlo.

„Chodí sem občas archeologové,“ řekla tiše. „Zavedli sem
dokonce elektřinu. Můžeme dál.“

Byla to výhoda, jakou nečekala. Věděla, že je podzemí této
pyramidy prozkoumané. Ani zámek na dveřích ji nepřekvapil, ale
že  bude funkční  přívod  elektřiny,  to  byla  jedna  z mála  výhod,
které se jim samy nabízely. Nemuseli si svítit kouzly a elektrické
světlo vypadalo, jako by tu někdo z archeologů před odchodem
prostě zapomněl zhasnout. 

Spletité chodby pod Džóserovou pyramidou
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Postupovali pomalu, obezřetně. Aby tu na někoho narazili,
musela by to být setsakra náhoda. Zamčené dveře by normálního
smrtelníka zastavily a i kdyby je dokázal otevřít, nedokázal by je
za sebou zvenčí zamknout visacím zámkem. Ten svědčil o tom,
že  je  podzemí  prázdné.  Katka  se  zpočátku rozhlížela,  jestli  tu
nejsou sledovací kamery, ale když žádnou nespatřila, oddychla si.
Zřejmě to tu nikdo nepovažoval za důležité, aby sem dával drahé
kamery. Turisté sem nemají přístup a archeologové už tu všechno
zdokumentovali a odvezli do muzea v Káhiře.

„Vypadá to tu opravdu zachovale,“ uznal pan Hiller.
„Takhle zachovale to vypadá i v pyramidách, které nahoře

nad zemí vypadají už jen jako kupa kamení,“ přikývla Katka. 
„To dělá zdejší sucho,“ soudil pan Hiller. „Venku přece jen

působí eroze větru s pískem, když už tu není vodní eroze, ale pod
zemí pro erozi nejsou podmínky. Ale nemyslím si, že jsme to sem
přišli jenom obdivovat. Co tady vlastně hledáme?“

„Výklenek  s portrétem faraona  Džósera,“  odvětila  Katka.
„Ale ten má být až někde vzadu. Pojďme dál!“

Galerie v Džóserově pyramidě a portrét faraona
Pokračovali dál do hlubin pyramidy. Chufuova pyramida je

větší a zvenčí vypadá zachovaleji, uvnitř je však jednodušší. Proti
labyrintu  pod  Džoserovou  má  jen  několik  víceméně  přímých,
i když různě skloněných chodeb. Zdejší chodby tvořily složitější
labyrint, tady by se dalo i zabloudit.
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Dostali se do prostor s bohatší výzdobou omítnutých stěn.
Starověcí řemeslníci do malty vkládali zdobné barevné fajánsové
destičky. Byly na stěnách, zdobily i výklenky. Neměly cenu jako
zlato, ale jejich bezcennost je paradoxně zachránila před lupiči. 

Konečně se Katka zastavila a ukázala do jednoho poměrně
úzkého výklenku.

„Tohle má být samotný vládce, faraon Džóser!“ ukázala na
bas-reliéf vysokého muže, jehož výšku ještě zvýrazňovala vysoká
koruna faraonů.

„Doufáš, že je něco za ním?“ zeptal se Hiller.
„Ne,“ zavrtěla hlavou. „Faraon je pouze důležitý orientační

bod. Průchod má být stěnou napravo od faraona. V návodu stojí,
že  je  to  jistější  než  odpočítávat  výklenky,  kdyby to  tu  někdo
zazdil nebo jinak znehodnotil.“

Stěna mezi dvěma výklenky byla
celá  pokrytá  fajánsovými  destičkami.
Hiller je zpočátku považoval za pouhou
ozdobu, jenže nebylo tomu tak.  Katka
přistoupila až ke zdobené stěně a rukou
setřela prach z několika destiček.

„Sáhni si také!“ vybídla parťáka.
„Jako kdyby mě do prstů bodaly

elektrické jiskřičky,“ popsal svůj dojem.
„To  není  elektřina,“  řekla  Káťa.

„Ne-čaroděj necítí vůbec nic. Ten signál
je jen pro nás čaroděje.“

„Ale kdo by to sem tenkrát dával?
Nebo je to pozdější?“ divil se Hiller.

„Nezapomeň, že my čarodějové jsme starší než pyramidy,“
připomněla mu. „Takže pozor! Zdejší stěna, to je metr kvalitního
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vápence! Musíš proskočit nejméně metr a půl. A nejprve počítej
do deseti, abych se mohla odklidit dál. Já půjdu první.“

Otočila se ke stěně – a zmizela v ní. Jan Hiller svědomitě
počítal do dvaceti, pak si stoupl jako Káťa čelem ke zdi a použil
kouzlo »platgaico«. Prostorová fluktuace ho prohodila skrz metr
vápence, za nímž byla naštěstí prostora se šikmým stropem. 

Katka už si na ni svítila kouzlem »riwbir«, neboť tady už
s elektrickým osvětlením nemohli počítat – byli v místech, kam
pět tisíc let lidská noha nevkročila.

Místnost však byla prázdná, zřejmě vyloupená.
„...by mě zajímalo, jak se sem vykradači hrobek dostali,“

řekl s obdivem v hlase k jejich šikovnosti. 
„Těžko se sem mohl někdo dostat vápencovou stěnou, to by

musel být čaroděj,“ odvětila Katka, ale dál si pečlivě prohlížela
stěnu, hustě popsanou sloupci hieroglyfů.

„Co tu máš?“ zeptal se, když viděl, co ji zaujalo.
„Zajímavé,“ řekla Katka.
„Ty to čteš?“ podivil se.
„Za prvé, jsem historička a mám v sobě knihu »Dějiny Knih

a Kouzel«,“ řekla, aniž by odtrhla zrak od hieroglyfů. „Za druhé,
aktivuj  si  také  »malasik«  neboli  »kouzlo  překladače«,  dej  mu
parametr »hieroglyfy Egypt« a přečti si to sám. Není to těžké a je
to nesmírně zajímavé.“

„Co to vlastně je?“ zeptal se trochu rozmrzele. Ta mrňavá
holka s ním jedná jako s nějakým… pážetem…

Ale já přece jsem proti ní páže, uvědomil si najednou. Ta
malá holka ví něco, co by mi asi musela dlouho vysvětlovat, ještě
že umím jako ona procházet zdmi, jenže ona ví, kde je za metrem
vápence dutina,  abychom se nezhmotnili  v kameni! Až teď mu
začínalo zapalovat, že to může být něco opravdu důležitého. Ne,
tohle nebude turistická výprava za pamětihodnostmi starověku!
Proskočením zdí to dostalo punc vážné akce »jen pro čaroděje«!
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A nápisy na zdi, byť byly hieroglyfické v řeči starých Egypťanů,
nebyly určené lidem! Vlastně… jejich začátek lidem určený byl.
Bylo to důrazné varování vetřelcům, aby okamžitě opustili tato
prokletá místa, neboť kdo tu bude pobývat déle než kolik je nutné
k přečtení tohoto varování, toho stihne tak krutá a pomalá smrt,
že bude po celou dobu krutého a mučivého umírání prosit bohy,
aby už konečně zemřel a měl tu bolest za sebou!

»Na vykradače hrobek to beztak nefungovalo«, pomyslel si.
»Zloději zpravidla neuměli číst a když se nic nedělo, házeli to za
hlavu jako každé podobné bezzubé varování.«

Mýlil se. Tohle prokletí vůbec nebylo bezzubé! 
„Kam jsi to stihl dočíst?“ vybafla na něho znenadání Katka.
Ukázal jí to přímo na stěně.

Zůstaneš-li v těchto místech, zemřeš!
„Čteš příliš pomalu,“ pokárala ho. „Tady ale opravdu není

dobré zdržovat se příliš dlouho. Důležité je to tady! Čti!“
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Ukázala mu prstem na kus textu. Hieroglyfickými obrázky,
které teď už díky kouzlu »malasik« také četl, zde bylo napsáno:

»Nemáš-li  opravdu naléhavý důvod pokračovat,  okamžitě
opusť tento prostor! Je sem zaměřený paprsek černého světla, aby
čtvrt hodiny po narušení tohoto místa sežehl vetřelce. Máš-li ale
dostatečně pádný důvod jít dál, pokračuj stěnou tímto směrem.«

„Jestli sem opravdu míří nějaký paprsek »černého světla«,
nejspíš radioaktivního záření, máme po čertech málo času. Pojď
za mnou!“ spěchala Katka a určitě měla ke spěchu důvod. 

Tohle očividně nebylo dílo starých Egypťanů, ani faraonova
stavitele Imhotepa, tohle vypadalo sofistikovaněji. Jestli to bylo
dílo mimozemšťanů, pak nebylo zdravé brát vyhrůžky na lehkou
váhu a důvod ke spěchu byl jistě opodstatněný.

Katka  proskočila  stěnou
s hieroglyfy a Jan Hiller vzápětí
za ní. Dva sáhy znamenají přes
tři a půl metru, raději si nastavil
očima čtyři  metry a odhodlaně
spustil kouzlo »platgaico«. 

Čtyři metry jsou však za
hranicí možností tohoto kouzla,
takže ho to prohodilo těsně za
stěnu  do  podivného,  nepozemsky modravého  světla.  Koutkem
oka zahlédl Katku, krčící se stranou. Viditelně si oddychla, když
ho spatřila. 

„Je to tu skutečně na hraně možností. Pojď těsně za mnou
a nezdržuj se!“ poručila mu. „V Knize stojí, že tu je ještě nějaká
past, nebo »zkouška«! A hlavně - na nic nesahej! Ta varování jsou
míněná smrtelně vážně! Mohl by tu být i »masomlýnek«!“

Další prostor byl vytesaný přímo do jednolité skály. Stěny
kolem nich nebyly z kamenných kvádrů. Pokud to měla být tajná
schránka, byla opravdu dobře udělaná, i když se tvářila jako dílo
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neumělých lidských rukou. Stěny byly křivolaké, hrbolaté, stejně
jako strop i podlaha. Schody vypadaly jako ručně tesané do skály,
ale nebyly vůbec prošlapané. Půl pátého tisíce let sem nevkročila
lidská noha!

Poslední  místnost  obsahovala  něco podobného sarkofágu,
jenže to bylo menší. Dospělý člověk by se tam nevešel, nanejvýš
dítě. Hieroglyfický nápis na víku byl poměrně stručný:

Dotkni se mě – a zemřeš!
„To je dokonce pravda,“ řekla Katka, když si sarkofág ze

všech stran opatrně obešla. „Pojď od toho raději dál, Honzo! Není
to žádná legrace! Ale je vidět, že se sem vykradači hrobek nikdy
nedostali. To by tu teď ležely jejich vysušené mrtvoly.“

Jan Hiller ji mechanicky uposlechl, ani na okamžik by ho
nenapadlo pochybovat. Katka vytáhla ukazovací magickou hůlku
»kérto«, namířila na sarkofág a co nejsilnější telepatií řekla:

»Probuď se, Merani!«
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Jan Hiller očekával ledacos, ale tohle určitě ne. První změna
nastala, sotva to Katka dořekla. Osvětlení této ponuré kobky se
plynule  proměnilo,  z nepozemsky  namodralého  světla  se  stalo
nepozemsky žlutozelené.  Vypadalo přívětivěji,  ale  ne o mnoho.
Jenže to byl jen detail proti tomu,
co se dělo dál.

Na  sarkofágu  vyvstala
žlutozelená  mlha  a v ní  se

zhmotnilo nevelké tělo podivného ležícího tvora. Leželo nehnutě
vteřinu, dvě… deset… 

Pak se ten tvor nadechl, otevřel oči a vyskočil na nohy. 
»Opravdu máte dost dobrý důvod budit mě?« obrátil se pak

telepaticky na Káťu s panem Hillerem.
»Myslíme si to, Merani!« odvětila stejnou telepatií Katka.
Ambíjanka Merani byla mimozemšťanka, vysoká přibližně

stejně jako Katka, takže si obě koukaly s očí do očí, ale trochu
zavalitějšího těla, navíc s tlustým ocasem. Tvary jejího těla byly
však uměřené a nevzbuzovaly by žádné posměšky.
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»Ty jsi ale teprve dítě!« řekla Merani opět telepaticky.
»Na to nehleď,« řekla Katka. »Knihami se zabývám nejdéle

z naší party a mám s nimi nejvíce zkušeností.«
»Nejdéle ze všech?« podivila se Merani.
»Víš, v Evropě donedávna žádní čarodějové nebyli,« snažila

se jí to Katka objasnit. »Naštěstí jsme našli jednu Knihu a ta nás
přijala.  Proto jsem v Evropě nejstarší  čarodějnicí.  Ti  další  jsou
dospělí, ale bez nás dětí by se z nich čarodějové nikdy nestali.«

»Zajímavé,« řekla  Merani.  »Ještě  zajímavější  je,  že  je  to
nejspíš pravda. Stačí nechat si v hlavě promítnout rozmístění lidí
s »lapikykjou«. Jsou tu místa, kde je jich přebytek a naopak, jsou
místa, kde jako kdyby byla poušť.«

»Na velké části našeho světa jsou pouště,« připustila Katka.
»Evropa je celá jedna poušť?« zeptala se Merani.
»Poušť ne, ale Knih je tam příliš málo,« odvětila Káťa.
»To by nemělo být,« nesouhlasila Merani. »Mám chuť jít se

na to osobně podívat.«
»To ještě není to nejhorší,« řekla Katka. »Kvůli tomu jsme

sem nepřišli.  Mnohem horší  je,  že  se  náš svět  potácí  na samé
hraně nejhorší možné války.« 

»Války?« nadskočila Merani.  »A vy, naši  chráněnci,  tomu
nebráníte? Nechcete – nebo nemůžete?«

»Obávám se, že někteří z vašich chráněnců k chystané válce
sami vydatně přispívají,« řekla Káťa smutně. »Nás, co se nám to
nelíbí, je hrstka a ti nejhorší nám ještě odnášejí Knihy, aby byli co
nejsilnější a mohli si dělat ve světě co chtějí.«

»Jako před Atlantidou…!« vzdychla si Merani. »Uznávám,
tohle je dostatečně pádný důvod, abych se mezi vás vrátila. Říkáš,
že jste z Evropy? Půjdu tam s vámi a podívám se, co se dá dělat.
Snad není pozdě, jako u Atlantidy!«

»Máme na vrcholu této stavby neviditelný girolt,« řekl něco
konečně i Hiller. »Pojďte, budete u nás vítaným hostem.«
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»Půjdu s vámi,« souhlasila Merani. »Přesvědčili jste mě, že
je to nutné a já pomoc ve vážných případech neodmítám.«

»Ale pozor na sousední komnatu,« varovala ji ještě Katka.
»Je tam připravená past na vetřelce.«

»Vím o ní,« roztáhla Merani papulu do úsměvu. »Jste ale
pod mou ochranou, nebojte se. Vyznám se tu lépe než vy.«

Kateřině  se  to  nezdálo.  Ano,  Merani  to  tu  znala  z doby
stavby pyramidy. Ale říkala si, že bude asi překvapená, až vyjdou
ven.  Džóserova  pyramida  vypadá  dnes  zvenku  jako  hromada
kamení,  kdežto  za  doby faraona  Džósera  to  byla  novostavba,
která neměla v celém světě obdoby. Pět tisíc let přece jen něco
znamená! Krom toho Kateřině došla další nesrovnalost. Jestliže
Merani uložili do Džóserovy pyramidy v době stavby, tedy před
rokem dva tisíce pět set šedesát před začátkem letopočtu, kde byla
předtím? Podle »Dějin Knih a Kouzel« vyhynuli Ambíjané před
sedmadvaceti  tisíci lety, jenže mezi tím schází dvaadvacet tisíc
let. Kde byla Merani v této neuvěřitelně dlouhé době?

»V Atlantidě, pak v Indii a nějakou dobu u Sumerů,« řekla
Merani s úsměvem – zřejmě zachycovala Kateřininy nevyslovené
myšlenky. »Potíž je v tom, že žít tak dlouho opravdu není možné.
Váš mozek umožňuje žít  nanejvýš pět  set  let,  po této době se
přeplní a není schopný dalšího vývoje. Máme prostředky, jak to
částečně obejít, možná už jste se s tím setkali. Když se měníte ve
zvířata nebo v jiné tvory, musíte mít uschovanou »formu«, abyste
se mohli  vracet  do předchozí  podoby.  Kdybyste  ji  ponechávali
stále stejnou, budete se neustále vracet do stejného těla a zdálo by
se vám, že vlastně nestárnete.« 

»Ano, to jsme poznali,« souhlasila Katka. »Dokonce jsme si
říkali, že bychom tak mohli žít věčně.«

»Ano, teoreticky můžete žít věčně,« kývla Merani. »A bylo
by to tak, kdyby nedocházelo k přeplnění mozkové paměti. Jenže
za pět set let svou paměť přeplníte a ta vás zradí. Budete pak žít
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dál v mladém těle, ale nebudete schopní pamatovat si nic nového,
nebudete poznávat nikoho ze svého okolí, budete žít neustále jen
minulostí a to není život, ale velice smutné živoření. Vaši lidé této
meze často dosahují i dřív a jestli se s těmi případy setkáte, dáte
mi zapravdu. Ani my s tím nic nesvedeme.«

»Jo, my tomu říkáme Alzheimer,« přikývla smutně Katka. 
Sen o věčném životě prostřednictvím uschovaných »forem«

se jí právě rozplynul, i když si říkala, že ani pět set let není málo.
Byla přece na samém začátku života a pět set let bylo dál, než si
uměla představit. Ale kapacita paměti…

»Poslyš, Merani, nezkracuje nám to i borcuš2?«
»Zkracuje,« přikývla Merani.  »Každá Kniha tak o padesát

let. Proto jsme naše vědění rozdělili a vám jsme zakázali více než
dvě Knihy za život. Jenže na vaši psychiku je i čtyři sta let příliš
mnoho. Teď jsi mládě, ale za tři sta let je každý člověk vašeho
druhu životem tak unavený, že po delším životě netouží. Někteří
jedinci to vydrželi kolem devíti set let, dva snad až tisíc, ale i ti
nakonec potvrdili, že je to nad lidské síly. A to i když po tu dobu
nepoznali  skutečné stáří.  Ti, kdo stárli přirozeně, byť pomaleji,
ztráceli životní elán ještě dřív. Tři sta let je pro váš rod až až.«

»Vy jste proti nám dlouhověcí, nebo ne?« nadhodila Katka.
»Náš mozek má životnost asi tří tisíc let,« přikývla Merani.

»Dva tisíce let jsme lidem pomáhali nepřetržitě, ale nepodařilo se
nám pozvednout  lidskou společnost  na přijatelnou úroveň.  Pak
jsme to vzdali a rozhodli jsme se vývoj neurychlovat. Řekli jsme
si, že se postupně vyvinete sami, jen to bude déle trvat. A měli
jsme pravdu. Vývoj lidstva pokračoval dvaadvacet tisíc let a jak
se zdá, dodnes nejste na úrovni, kam jsme vás chtěli dostat.«

»Aha,« řekla Katka. »Takže jste nevyhynuli, ale uvedli jste
se do nějakého čekání, něco jako zimní spánek některých našich
zvířat, jestli to správně chápu…«

2 Borcuš = nalévání knih do hlavy
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»My jsme se vzdali vlastních těl úplně,« řekla Merani. »To
není zimní spánek, to je úplné odhmotnění. Prostě jsme nechali
zaznamenat nejen naše tělo, ale i naši paměť a v případě potřeby
si necháme vytvořit úplně nové a s obnovenou pamětí je necháme
oživit.  Jenže  to  má  i nevýhody.  Jednak  v době,  kdy nežijeme,
o ničem nevíme a můžeme být při probuzení hodně překvapení.
Mě například po prvním probuzení nemile překvapila zkáza naší
základny v Atlantidě, vlastně i s Atlantidou. V době, kdy žijeme,
se nám paměť sice pomalu, ale přece jen zaplňuje. Proto musí být
každé probuzení co nejkratší a nemá cenu probouzet se zbytečně.
Chceme lidem pomáhat tak dlouho, dokud nevyvinete společnost
podle našeho vzoru. Zatím se vám to moc nepodařilo a jak vidím,
vzbudili jste mě právě kvůli nějakým problémům. To se rozumí,
pomohu vám, ale budu vzhůru jen po nezbytně nutnou dobu.«

»Pojďme tedy ven,« navrhl netrpělivě pan Hiller.
»Půjdeme, ale nebudeme se vracet cestou, kterou jste sem

přišli,« rozhodla Merani. »Tu past jste mezitím probudili, tudy to
prostě nepůjde. Naštěstí je odsud více východů…«

Vedla je klikatou chodbou do hlubin Džóserovy pyramidy.
Chodba byla osvětlená mimozemským namodralým světlem, ale
bylo vidět všechno, aby neklopýtali a nenaráželi.  Výška chodby
odpovídala výšce dospělého člověka, nebyla tedy určená jen pro
Ambíjanky. Nacházeli se ale v prostorách, které Kateřina neznala,
neboť v Knize »Dějiny Knih a Kouzel« nebyly uvedené.

»Je docela problém přinutit dějinný modul, aby něco vůbec
nezaznamenával,« řekla s úsměvem Merani. »Tohle bylo opravdu
nutné udržet v tajnosti, jinak byste to brzy objevili a nejspíš také
zneužili. Nezlobte se, ale některé naše prostředky vám lidem ještě
svěřit nemůžeme. Zkáza Atlantidy byla dostatečnou ukázkou.«

Pokaždé je trochu zaskočilo, když jim odpovídala na něco,
na co se nezeptali, protože jim to nepřipadalo vhodné a neodvážili
se na to zeptat. Ale poměrně rychle si oba zvykli, že jim Merani
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čte myšlenky. Neměli chuť něco před ní skrývat, takže jim to ani
příliš nevadilo.

Podzemní chodbou šli poměrně dlouho. Nebyla přímá, ale
zvolna klesala hlouběji a hlouběji, přitom se vlnila jako užovka,
i když pořád oscilovala kolem hlavního směru. Dávno už opustili
půdorys  Džóserovy pyramidy a teď si  to  rázovali  hluboko pod
pískem pouště. Konečně dosáhli nejnižšího bodu a chodba začala
zase stoupat.

Východ z Tetiho pyramidy
Ocitli  se  v narychlo  vyčištěné  chodbě  za  provizorními

dveřmi, zamčenými velikým visacím zámkem, který byl mezerou
vidět i zevnitř. To už nepředstavovalo žádný problém a za chvilku
se  spolu  vynořili  z útrob  nedaleké  satelitní  pyramidy  Tetiho.
Venku už bylo světlo, i když slunce ještě nevyšlo nad obzor.

Konec ukázky
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