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Prolog

Z tichlou ulicí se řítil zlatě zdobený kočár. Kočí prás
kal do koní. Zatažené záclonky divoce poskakovaly 
a od kopyt létaly jiskry a kamínky. Racek, který se

děl na bidýlku nad vývěsní cedulí přístavní krčmy U Čer
novouse, nervózně poposedl. Právě ve chvíli, kdy se vůz 
blížil k jejímu vchodu, se dveře krčmy prudce otevřely. Pří
mo před kola kočáru vběhla postava v dlouhém tmavě ze
leném plášti s kápí přetaženou přes hlavu. Racek polekaně 
zakřičel: 

„Kryjé! Kryjé!“
Kočí prudce trhl otěžemi. Koně se vzepjali, až se vůz hro

zivě naklonil. Z  okýnka vylétl pánský klobouk s  pštrosím 
peřím a s ním i hromada nadávek. Postava v zelené kápi na 
poslední chvíli uskočila, zavrávorala a v příštím okamžiku 
dopadla přímo do bláta na kraji ulice. Vrátka kočáru se roz
letěla a po schůdcích se ven hrnul navoněný hejsek v mod
rém sametovém kabátci. Prudce práskl dveřmi, až jeho bílá 
naondulovaná paruka zavlála. 

„Který tupec, hanebný darmošlap!“ prskal naondulovaný 
neznámý, a zatímco si nasazoval zpět na místo svůj klobouk, 
rozhlížel se, na kom by si vybil zlost. 
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„Kde jsi, ty mizerný zavšivenče? To prudké brždění mě 
málem omráčilo, óóch!“ 

V tu chvíli spatřil postavu, která se ztěžka sbírala ze země. 
Kápě zeleného pláště jí sklouzla z  hlavy a  po ramenou se 
jí rozlila záplava neposlušných rusovlasých loken. Malinové 
rty tiše sykly bolestí a na hejska zlostně zamrkalo to nejkrás
nější zelené oko, jaké kdy spatřil. 

„Madam!“ vyhrkl překvapeně. 
Malinové rty zavrčely. 
„Ach bože, jak jste krásná, madam,“ zalapal naondulova

nec po dechu a vysekl tak hlubokou poklonu, až pštrosí pero 
z jeho klobouku polechtalo rusovlásku pod nosem. 

„Guvernér Pierre de Sacrebleu, k vašim službám.“ Ruso
vláska namísto odpovědi hlasitě kýchla, až se hejskovi, ze 
kterého se vyklubal samotný guvernér celého ostrova, svezl 
klobouk na stranu. 

„Ach, vy nastydnete, má drahá,“ vyděsil se guvernér a na
bídl neznámé ruku, „dovolte, abych vám pomohl. Kam tak 
pospícháte? Doufám, že vás nikdo neobtěžoval. Jen směle 
ukažte na toho zlotřilce a já vás ochráním!“ A aby svým slo
vům dodal váhu, sevřel jílec svého kordu. 

„Kdo je u  vás nestyda?“ ohradila se rusovláska příkře, 
a  aniž přijala nabízenou ruku, vstala. Sotva si však začala 
oprašovat sukni, překvapeně se zarazila. 

„Cože jste to říkal?“
„Že nastydnete.“
„Aha. Ne, to potom.“
„Chtěl jsem znát, kam pospícháte?“
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„Ale ne, tu poslední větu!“ podrážděně pohodila svou ru
sovlasou hřívou. 

„Že vás ochráním?“
„Vy mě chcete chránit?“ zeptala se nevěřícně. 
„Ovšemže!“
„A víte, kdo jsem?“ 
„Má femme fatale!“ 
„Kdo je u vás fajn tlama?“ vyrazila ze sebe rusovláska tak 

prudce, až jí přeskočil hlas. 
„Och, jak jste rozkošná,“ rozesmál se guvernér na celé 

kolo, „nikoli fajn tlama, nýbrž femme fatale neboli osudová 
žena! To je francouzsky, víte?“

„Nepraštil jste se do hlavy?“ 
„Nikoli, má drahá! Ale pokud chcete, abych to udělal…“
„Přestaňte vyvádět!“
„Pak mi alespoň dovolte, abych vám nabídl svůj kočár. 

Měl jsem dojem, že spěcháte…“ 
V  tom okamžiku se však dveře krčmy U  Černovouse 

prudce otevřely a hned nato zase zabouchly. Podle všeho se 
za nimi strhla rvačka a zdálo se, že horda podivných a po
dezřelých hostů za nimi soupeří o to, kdo se první dostane 
z krčmy ven.

„Ano, to spěchám!“ vyhrkla rusovláska a vsunula ruku do 
kapsy svého pláště, jako by se chtěla přesvědčit, že její obsah 
zůstal na svém místě. 

„Pak tedy pojďte, má drahá. Dovezu vás, kam budete chtít.“ 
„Kam budu chtít? Vážně?“ Rusovláska si změřila guver

néra podezíravým pohledem. 



„Na to se můžete spolehnout. Tak mi velí má čest!“ 
„A… máte loď?“
Guvernér se rozesmál: 
„Kolik si jen budete přát!“
Hospodské dveře se v pantech povážlivě prohnuly.
„Tak dobře,“ vydechla rusovláska a  zavelela, „zmizíme 

odtud!“ 
Guvernér rusovlásce galantně otevřel dveře kočáru. 
A než mu je stačila před nosem přibouchnout, zeptal 
se:

„A jaké je vaše ctěné jméno, má drahá?“
„Rose,“ řekla o poznání mírněji a na rtech jí 

zahrál nepatrný úsměv, „Rose Flintová.“ 



Guvernér se vyšvihl do kočáru z druhé strany a kočí práskl 
do koní. Racek rozčíleně zamával křídly a zamířil k přístavu. 

Pod prudkým nárazem konečně dveře vypadly z  pantů 
a krčma na ulici vyplivla chumel krvelačných a rozzuřených 
pirátů ozbrojených až po zuby. Divoce se začali rozhlížet… 
Ale to bylo také to jediné, co v tu chvíli mohli dělat. Rose 
Flintová zase utekla.
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18. kapitola: 

Divocí bratři

N a vyvýšeném místě s výhledem na jezero Monte stá
ly ukryté mezi stromy čtyři postavy. Bez jediného 
slova sledovaly pobřeží. Dopolední slunce se jim 

opíralo do zad a v  trávě malovalo jejich nehnuté, protáhlé 
stíny. Zato na pobřeží se to hýbalo víc, než by bylo milé. Zdá
lo se, že se celá vesnice lidojedů od prvních ranních paprsků 
chystá na něco veledůležitého. Napjaté ticho prolomil Eliáš: 

„No, takhle odtud to opravdu nevypadá, že by se dala ta 
vesnice obejít,“ řekl a podrbal se na hlavě. 

„Ani podle Černovousovy mapy to není možné,“ při
svědčila Rose. Angelika se zachmuřila, jako od rána ostatně 
pokaždé, když promluvila její matka. Důsledně se vyhýbala 
všem příležitostem, kdy by na ni matka mohla hovořit pří
mo. Ignorovala její pohledy a celkově se tvářila, že Rose vů
bec neexistuje. V tomto ohledu dělala svou paličatostí Ange
lika svému tátovi čest. 

To dělalo Eliášovi trochu starosti. Jestli totiž mají pře
konat všechna nebezpečí, budou potřebovat jeden druhé
ho. Měl dost času o  tom všem přemýšlet. Nedařilo se mu 
usnout. Noc v džungli byla totiž plná zvuků a vůní, které ne
znal. A kromě toho nemohl dostat z hlavy všechny události 
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předešlého dne. Myslel na Flinta a jeho statečnost, na Ange
liku a její smutek, na Rose a její prosebné pohledy. 

Angelika se tolik zlobila za to, že Rose dala přednost gu
vernérovi před jejím tátou. Ale jak o  tom Eliáš celou noc 
přemýšlel, vůbec si nebyl jistý, jestli tuhle volbu opravdu 
udělala Rose. Jak to říkal Flint? Sama dobře víš, že tohle je 
ta nejlepší volba. Radši já než on. Vždycky je přece nějaká 
šance. Že by si Flint vážně myslel, že může přežít pád z úte
su? Ale ne, Eliáši, nedělej si žádné zbytečné naděje, napome
nul sám sebe. 

Ať se však napomínal sebevíc, nemohl tuhle myšlenku vy
hnat z hlavy. Možná proto neměl tolik času přemýšlet o těch 
dalších věcech – jako třeba o podivném výkřiku, který se ve
čer nesl nad oceánem a dolétl až k nim, nebo o dvou stínech, 
které před setměním kroužily kolem jejich tábořiště. Z úvah 
ho vytrhl až guvernérův hlas:

„O  poklidných dnech na venkově mám poněkud jinou 
představu. Zdá se, že se tam dole něco chystá.“ 

„Eliáši, po setmění vyrazíme na výzvědy,“ zavelela Ange
lika a sklapla dalekohled, kterým až do této chvíle prozkou
mávala okolí. 

„My dva?“
„Samozřejmě, že my dva. Musíme zjistit, co se ve vesnici 

děje a jak se dostaneme přes jezero.“
Rose se nadechla, ale Angelika pokračovala:
„Já zatím seženu něco k jídlu a ty se postarej o vodu. Po

dle všeho bys měl najít nějaký pramen cestou do Tichého 
údolí.“ 
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„Dobře,“ souhlasil Eliáš.
„Ale buď opatrný, jasný?“
„Jako by se stalo,“ usmál se Eliáš, a než stačila Rose coko

li namítnout, Angelika byla pryč. Eliáš se na Rose povzbu
divě usmál. 

„Počkejte tu. Za chvíli budeme zpátky.“
Popadl cestovní měchy na vodu svázané provázky, přeho

dil si je přes rameno a vyrazil. K Tichému údolí vedla přímá 
stezka přes travnatou plochu, ale Eliáš se raději držel mezi 
stromy a cestu si nijak nekrátil. Přeběhl Dračí soutěsku a na
stražil uši, zda někde neuslyší zurčení potůčku. Měl štěstí. 
Jen kousek za soutěskou zaslechl šumění proudu vody, a tak 
zamířil rovnou za zvukem. 

Křišťálově čistý pramínek vyvěral ze skalnaté stěny Dra
čích hor, klouzal dolů, rozbíjel se o kamenné výčnělky, pa
dal a znovu se tříštil, až dopadl do malé tůňky na úpatí skály. 

Eliáš na nic nečekal. Vzal jeden z  měchů, ostatní polo
žil za sebe do trávy a rovnou přidřepl k pramenu. Nejdřív 
nabral trochu do dlaně, aby ochutnal. Voda byla lahodná. 
Hlta vě se napil a pak odšrouboval první měch. 

Chvíli trvalo, než se naplnil. Eliáš měch pečlivě zašrou
boval, aby ani kapička cestou neutekla, a položil ho na zem. 
Otočil se, aby vzal druhý měch… ale všechny prázdné nádo
by byly fuč! Eliáš se zmateně rozhlédl. Nikde je však neviděl. 

Vtom uslyšel něčí chichot. Zloděj se podle všeho skrýval 
v nedalekém podrostu. Eliáš se zamračil. 

„Vylez! Vím, že tam jsi!“ 
Znovu se někdo zachichotal. 



„Jestli hned nevylezeš, dojdu si pro tebe! 
Nebo se bojíš?“ přisadil si naštvaný Eliáš, 
který úplně zapomněl mít strach. 

Křoví se rozhrnulo. Byli dva. Zdá
li se ještě menší než Eliáš. Oba měli 
střapaté tmavé vlasy, pomalované 
obličeje, oštěpy a kolem boků beder
ní roušku. Byli si k nerozeznání po
dobní. Až na to, že jednomu z nich se 
přes rameno houpaly Eliášovy nádo
by na vodu. 

„Vatapa ňumba,“ řekl po
směšně ten s Eliášovými 
měchy. 

„Ty měchy jsou moje.“
„Vatapa ňumba ňumba,“ 

řekl ten druhý a vrávora
vě se uklonil. Pak se oba 
zase rozesmáli. 

„To jsou moje mě
chy,“ trval na svém Eliáš.

„Jaký měchy?“ nechá
pavě kroutil hlavou ten 
s měchy. 

„Ty, co ti visí přes 
rameno.“

„Ty byly na trávě,“ 
za mrkal ten druhý.
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„Tráva patří všem,“ pokrčil rameny první a měchy se mu 
u kolen rozhoupaly. 

„Položil jsem si je tam a vy jste mi je sebrali!“ obvinil je 
Eliáš.

„Bereme rádi,“ kývl hlavou druhý a obličej se mu rozzá
řil úsměvem. 

„Cizinci nosí spoustu zajímavých věcí,“ souhlasil ten prv
ní, „a pak už je stejně nepotřebují.“ 

Pak si ten druhý něčeho všiml. 
„Ty už jsi tu někdy byl?“
„Ne, proč?“ zareagoval překvapený Eliáš.
„Že nemáš ruku. Někdo ti ji snědl?“
„Tam, kde bydlím, lidi nejíme,“ zavrtěl hlavou Eliáš, „ruku 

nemám už od narození.“
Oba domorodí kluci zamrkali překvapením. 
„A to si tě rodiče nechali, když ses narodil bez ruky?“
„Nechali. I když já vlastně ani nevím. Vůbec si je nepama

tuju,“ odpověděl zamyšleně Eliáš. 
„A  to ani náčelníkovi tvýho kmene nevadí, že ti chybí 

ruka?“ vyzvídali kluci s očima navrch hlavy.
„Mezi piráty je to normální. Kdekdo z nich nemá ruku 

nebo nohu. A  takovej hák má svý výhody,“ dodal Eliáš 
a pyšně svůj hák zvedl před zraky obou kluků a natočil ho 
ke slunci tak, až se zablyštěl. 

„Jaký?“ chtěli vědět oba kluci a nahrnuli se k Eliášovi, aby 
si hák prohlédli zblízka. 

„Například se na něj dají bezvadně chytat věci,“ lišácky se 
usmál Eliáš. Švihl hákem, v rychlosti na něj nabral provázek 
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s uvázanými měchy a  jedním obloukem měchy stáhl z ra
mene domorodého kluka a přehodil si je přes rameno. 

„Fíha, naučíš nás to taky?“ Kluci ohromeně poskakova
li kolem Eliáše.

„To půjde těžko, když nemáte hák,“ smál se Eliáš. 
Oba naráz posmutněli.
„Já myslím, že si poradíte i bez háku,“ chlácholil je Eliáš, 

„třeba na to, abyste se přiblížili tak tiše, že si vás ani nevšim
nu, vůbec hák nepotřebujete. To bych zase chtěl umět já.“

„Fakt?“ ujišťoval se ten, který už neměl měchy.
„To si piš,“ přisvědčil Eliáš, „hele, kluci, budu muset jít. 

Musím někomu donést vodu.“
„Tomu modrýmu, tý s  voranžovýma vlasama a  pak tý 

menší, co si spolu pořád něco šuškáte?“ 
Tentokrát překvapeně zamrkal Eliáš.
„Jak to víte?“
Kluci se znovu usmáli. Eliášovi to došlo. To byli oni! Ty 

dva stíny na kraji lesa včera večer!
„Vy jste nás sledovali, že jo?“
Oba kývli na souhlas. Eliáš zvážněl.
„Vědí o nás ve vesnici?“
„Zatím ne. Teď nikdo z bojovníků nemá čas až do večera. 

Tak jsme se rozhodli, že vás budeme sledovat sami.“
„Prozradíte nás?“
„Ještě nevíme,“ pokrčil rameny ten, který nikdy měchy 

neměl, „je s tebou legrace.“
„Jo?“ usmál se Eliáš, „legraci mám rád. Abych nezapo

mněl – jmenuju se Eliáš!“



Oba kluci zvážněli. 
„Stalo se něco?“ 
„Jestli tě teď chytí, budeme vědět tvoje jméno, až tě bude

me jíst. To přináší smůlu.“ 
„Aha,“ chápavě pokývl hlavou Eliáš, „a  jak se jmenuje

te vy?“
„A co když nás budeš chtít sníst? Znát jméno toho, koho 

jíš, přináší smůlu,“ zopakoval jeden z nich – Eliáš už nevě
děl, který je který. 

„Slibuju, že vás jíst určitě nebudu!“
„Tak jo,“ řekl jeden, „já jsem Uku.“
„Lele,“ řekl ten druhý.
A pak oba kluci řekli něco, čemu Eliáš vůbec nerozuměl: 
„Kch!“
A byli pryč!
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