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2. kapitola:

Záchranná výprava 

Angelika se rozesmála. 
„Cože chceš udělat?“
„Zachránit tvýho tátu. Tys mě neslyšela? Je nej

vyšší čas. Je odliv. Kde se uvolňuje kormidlo? Tady? Já to od
vážu, jo?“ 

A  než stačila Angelika cokoli namítnout, Eliáš uvolnil 
lodní smyčku, která jistila kormidlo. 

„Krevety mám moc rád,“ drmolil Eliáš a pobíhal po palu
bě sem a tam. Tu nakoukl pod plachtu, která se válela na zádi, 
tu zkontroloval sudy na přídi, spočítal smotaná lana. 

„Tímhle je loď přivázaná, že jo? Můžu ji odvázat?“ zata
hal za lano, které loď poutalo ke kruhu na molu. Smyčka se 
uvolnila. 

„Já ji odvázal. Nevadí?“
Angeliku, která hlavou točila hned na jednu a hned zase 

na druhou stranu, aby pobíhajícího Eliáše kontrolovala ale
spoň pohledem, najednou napadlo: 

„Co máš pořád s těma krevetama?“
„Říkalas, že máš krevety, na  palubě. Já bych je cestou 

usmažil, co myslíš? Máš je ráda na másle?“
„Ale Kreveta je kuchař.“ 
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„Tak kuchař nám usmaží krevety.“
„Eliáši!“ zahřímala Angelika takovým hlasem, že se 

Eliáš na místě zarazil. „Kreveta je kuchař! Říkáme mu tak, 
chápeš?“

„Jo tááák!“ vydechl Eliáš. A hned vzápětí vyprskl smíchy. 
„A kdo mu dal tak praštěný jméno?“

„To není jméno, ale přezdívka. Víš, Kreveta vždycky 
hrozně zrudne, když se vzteká… No a  on se vzteká vlast
ně pořád,“ vysvětlovala Angelika a  Eliáš se světácky plác
nul do kolen. „Ale ty mu tak neříkej,“ dodala ještě Angelika 
rychle, „on nesnáší, když ho tak někdo oslovuje.“ 

„Nebudu mu tak říkat, slibuju. Ale s  Krevetou jsme už 
tři – a to je na záchrannou výpravu ten nejlepší počet.“ 

„Počkej, ty to myslíš vážně?“ zeptala se Angelika tak tiše 
a nejistě, až Eliáše napadlo, že v životě nemyslel nic vážněji. 
Postavil se přímo před Angeliku, usmál se, mrkl a prohlásil: 

„No jasně, že myslím. Přece nenechám smutnou holku 
ve  štychu.“ Angelika cítila, jak se jí žene horkost do  tváří. 
Nadechla se, pokrčila rameny a řekla jen: 

„No, stejně už vyplouváme. Je odliv.“
„Jo, vyplouváme. Je odliv,“ kývl Eliáš a ještě několik vteřin 

se usmíval, než jeho úsměv ve tváři vystřídalo zděšení. „Prů
švih! Musíme se vrátit.“

„To nejde. Je odliv. Co se stalo?“
„Já musím do přístavu. Ke kováři. Potřebuju přece hák, 

když jsem teď ten pirát.“
„Eliáši, tohle je přece pirátská loď. Máme tady plně vy

bavenou lékárničku. Háky, dřevěný nohy… I skleněný voči 



máme, kdybys chtěl. Nějaký hák se tu pro tebe určitě najde. 
Pojď, honem.“ 

Angelika popadla Eliáše za ruku a táhla ho do kapitánské 
kajuty. Eliáš za Angelikou klopýtal po schůdcích do podpa
lubí, minul několik zavřených dveří a už stál uprostřed kaju
ty samotného kapitána Flinta. Užasle se rozhlížel na všechny 
strany, po očku prohlížel mapy na stole, sextant i lodní de
ník, ale neodvažoval se ničeho dotknout. Angelika zatím 
štrachala v zásuvce pod stolem. Za okamžik vytáhla truhlič
ku s velkým červeným křížem. 

„Dívej,“ vybídla Angelika Eliáše, když otevírala víko pi
rátské lékárničky. Chvíli se v  ní přehrabovala. Něco cin
klo a  Angelika z  truhličky vytáhla železný hák v  Eliášově 
velikosti. 

„Jen ho trochu přeleštím,“ řekla a cípem sukně začala hák 
otírat. 

„Ukaž. Nalepovací jizvy? A tetovačky? To vážně 
piráti nosí?“ divil se Eliáš. 
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„Ne, to jsem nosila, když jsem byla malá. Chtěla jsem vy
padat jako máma,“ vzdychla, stáhla rty do tenké linky a kýv
la směrem k obrázku na stěně, na kterém byla vyobrazena 
pirátská zrzka s rozevlátými vlasy a s  jizvou a páskou přes 
oko. 

„To je tvoje máma? A kde je teď?“ 
„No, ona…“ 
Než ale Angelika stačila doříct větu, přerušil ji hluk 

z chodby, po které se někdo řítil směrem ke kapitánské ka
jutě těžkopádnými skoky. 

„Angeliko! Angeliko! Někdo vodvázal loď! To je sabotáž! 
Angeliko!“ 

Angelika se prudce napřímila, a shodila tak celou lékárnič
ku. Eliáš bleskově zajel pod stůl, aby cenný obsah lékárnič ky 
posbíral zpátky do truhly. Vtom se ale dveře zprudka otevře
ly a v nich stál brunátný holohlavý pirát s náušnicí v uchu 
a s  jizvou přes půl lebky. Svým chlupatým pupkem zabíral 
celé dveře a v ruce třímal vařečku. Chraplavě zahřímal: 

„Někdo nás vodvázal, Angeliko. Až ho dostanu, nasekám 
ho žralokům do čalamády!“

Než stačila Angelika odpovědět, zpod stolu vykoukl Eliáš 
a uctivě pozdravil: 

„Dobrý den, pane kuchař. To jsem byl já.“ 
„Černej pasažér! Já to věděl. Uhni, Angeliko, já si ho 

podám.“ 
„On ale není černej pasažér. Je s  námi na  záchranný 

výpravě.“
„Na čem?“
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„Plujeme zachránit mýho tátu.“
„Vy dva?“
„My tři, pane Kre… Ehm, pane kuchař,“ vložil se do vy

světlování Eliáš a pro jistotu ukázal prstem na sebe, Angeli
ku a nakonec i na kuchaře, „já, Angelika a vy. Tři jsou na zá
chrannou výpravu ten nejlepší počet.“ 

„Angeliko, co to má znamenat?“
„To znamená, že ode dneška vaříš pro tři,“ pokrčila Ange

lika rameny a lišácky se na kuchaře usmála. 
„Ale nádobí umyju já, pane kuchař, abyste si nemyslel,“ 

znovu se do hovoru vložil Eliáš.
„Kdo je u tebe pan kuchař, ty potěre jeden!“ vyjel na Eliáše 

Kreveta. „Máš štěstí, že jsem tě nenachytal samotnýho. Už 
bys ležel na  mořským dně a  tlačil žábry za  ušima. Samo
zřejmě že meješ nádobí, u  všech tresek! A  vůbec, Angeli
ko, posádka se má na všem domlouvat. Vrátíme se zpátky 
do přístavu a tam to probereme!“

„I kdybych chtěla, vrátit se nemůžeme, je odliv. Probere
me všechno cestou. Zásoby máme. Není na co čekat. Posád
ko, rozchod!“ zavelela Angelika takovým způsobem, až se 
Eliášovi samy srazily paty. Kuchař otevřel naprázdno pusu, 
pak ji zase zavřel a ve dveřích se otočil tak prudce, až mu za
vlála zástěra. Eliáš ho užuž chtěl následovat, ale Angelika ho 
chytila za pahýl pravé ruky. 

„Počkej přece, musíme ti nasadit hák,“ řekla, nasadila 
Eliášovi hák a pevně ho utáhla. Pak o krok ustoupila a pro
hlédla si Eliáše od hlavy k patě. Znalecky pokývala hlavou 
a prohlásila: 
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„Učiněnej švihák. 
Co na něj říkáš?“ 

Eliáš zkusmo mávl hákem do 
vzduchu, až to zasvištělo. 

„Paráda,“ vzdychl užasle, „už 
nejsem bez ruky, mám svůj vlastní 

hák. Hák všech háků. Můžu se s ním 
šťourat mezi zubama. To je dost pirátský, 

ne? Anebo se můžu podrbat na zádech.“ A sotva 
to dořekl, špičkou háku si pročísl střapatou blonďatou ofinu 
a pak se rozmáchle podrbal mezi lopatkami. Než ho ale An
gelika stačila varovat, zachytil se hákem za  límec, ozval se 
zvuk trhající se látky a Eliáš měl místo jednoho límce dva. 

„A jéje, asi musím ještě trénovat.“ 
„To bych řekla. A teď si dej, odchod, plavčíku. Tvoje kaju

ta je za druhými dveřmi vpravo. Vezmi si nějaký pruhovaný 
triko, který tam najdeš. A ať ti to netrvá moc dlouho, s veče
ří na tebe nikdo čekat nebude. A po večeři rovnou na kutě, 
rozumíš? Zítra nás čeká pernej den!

„Rozkaz, kapitánko,“ zasalutoval Eliáš a cvrnkl se hákem 
do nosu.
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15. kapitola: 

Bouře

J ako by se setmělo uprostřed dne. Velká těžká břicha 
temně šedých mraků visela nad hladinou a napicho
vala se na stěžně Albatrosu. Vítr lomcoval plachtami 

a co chvíli nakláněl loď na bok, až se Eliášovi zdálo, že by se 
mohl dotknout hladiny, kdyby se jen trochu natáhl. Fascino
vaně se rozhlížel kolem, sledoval vlny, které se divoce valily 
jedna přes druhou, hnaly se přes palubu a polykaly všechno, 
co nebylo na palubě zajištěné. Byla to hrůzostrašná krása. 

„Eliáši, Eliáši!“ 
Najednou si uvědomil, že ho volá Angelika. Společně 

s Krevetou se snažili otočit kormidlo, aby se loď nepřevrhla. 
Zmateně se na ně podíval.

„Eliáši, skasat plachty. Převrátíme se!“
Konečně se vzpamatoval. Vrhl se k přednímu stěžni, ale 

než se stačil zachytit lana, jedna z vln mu podrazila nohy 
a  Eliáš sklouzl až k  zádi. Na  poslední chvíli se hákem za
chytil sloupku zábradlí a jen taktak že nesklouzl až do vln. 
Chvíli jen bezmocně visel nad hladinou na boku lodi. Poku
sil se vyšvihnout, ale nedokázal se levou rukou zachytit, pro
tože mokrý povrch strašlivě klouzal. Najednou něco škublo 
za jeho hák. A znovu. Pomalu, po palcích ho to něco táhlo 
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na palubu. Stačilo kousek a Eliáš se koneč
ně zachytil levou rukou zábradlí. Za  zá

bradlím vrčel Sultán, v  tlamě pevně 
tiskl Eliášův hák a kousek po kous

ku se sunul po palubě, aby Eliá
še vytáhl. 

„Jsi pašák,“ vydechl s  úlevou 
Eliáš, „a  teď pusť.“ Zašklebil se, 

když zpozoroval slizkou slinu, kte
rá se táhla od  Sultánovy tlamy až 

k  jeho háku. Otřásl se a  neochotně si 
hák otřel do trička. Pak se hbitě odkulil od okra

je a po čtyřech se doplazil ke stěžni. V příštím okamži
ku už šplhal do plachtoví. Déšť ledově bičoval jeho záda. Byl 
tak hustý, že Eliáš neviděl na prsty levé ruky. A neviděl by 
ani na prsty své pravé ruky, kdyby nějaké měl. Vítr s ním 
lomcoval a ze všech sil se ho snažil shodit. 

Na  okamžik riskoval pohled dolů. Angelika tam pevně 
svírala Sultána, který právě dostal letícím džberem po čeni
chu. Kreveta se držel lana, které jistilo kormidlo. 

Nárazy větru se mu snažily lano vyrvat z rukou, ale Kre
veta nepolevil. Do  větru chraplavě vykřikoval, jako by si 
snad chtěl dodat odvahu. Eliáš si uvědomil, že věty, které 
Kreveta vykřikuje, se rýmují, mají rytmus, a dokonce i me
lodii. Vážně si Kreveta zpívá? 
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Drž se lana, pozor dej,
bouře přichází,
na nic víc už nečekej,
den se vytrácí.
Bouře sílí, duní tmou,
vládce hromů vstal,
láká temnou hlubinou,
čert aby to spral. 

V tu chvíli ho Angelika varovala tak nahlas, že ji zaslechl i Eliáš. 

Vlny jdou, vlny jdou,
loď se žene k útesům! 

Kreveta se ohlédl, bleskově přehmátl, aby pootočil kormi
dlo, až mu žíly na krku námahou vykreslily divoké obrazce. 
Pak vztekle po Angelice opakoval:

Vlny jdou, vlny jdou,
všechno hezké odnesou.
Drž se pevně!
Sirény si šeptají,
že přišel tvůj čas,
v hlubinách tě čekají,
už slyším jejich hlas.
Drž se pevně, neváhej,
teď to nesmíš vzdát,
na své štěstí spoléhej
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a zůstaň pevně stát.
Vlny jdou, vlny jdou,
loď se žene k útesům,
vlny jdou, vlny jdou,
všechno hezké odnesou
tak drž se pevně, hej! 

Eliáš ručkoval nad palubou a  zkušeně kasal jednu pla
chtu za druhou. S každou skasanou plachtou se loď naklá
něla nad hladinu o něco méně, když skasal i kosatku, sešpl
hal na palubu. 

„Co teď?“ zakřičel, aby ho Angelika slyšela.
„Teď se drž!“ zavelela Angelika a  stáhla hlavu mezi ra

mena, když se přes ni převalila další ledová vlna. Eliáš se 
zašklebil. 

„No no,“ nakrčila Angelika mokrý nos káravě, „trocha 
deště ještě nikoho nerozpustila.“ 

Stáli tam spolu, všichni tři, pevně zaklesnutí do lanoví ko
lem stěžňů. Promočení na kost se třásli zimou a čekali, až se 
bouře přežene. Loď sebou smýkala a Eliášovi se zdálo čekání 
nekonečné. Ale zrovna když se Eliáš začal strachovat, jestli 
se přece jen nemůže v proudech studené dešťové vody roz
pustit, se vítr utišil, vlny zeslábly, mraky se protrhaly a slun
ce jej svými paprsky konejšivě pohladilo po tváři.
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