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Věnováno Terri Hunnicuttové a Warrenu Robertsovi

Prolog
Roger Mason překonával prostor mezi bdělostí a spánkem,
když ho něco vytrhlo do plného vědomí. Nebyl si jistý, co to
bylo, ačkoliv měl pocit, že to byl nějaký zvuk.
Pomalu se rozhlédl, aby se zorientoval.
Mezi mohutnými sekvojemi se vznášela mlha a v té chvíli mu připadalo, jako by nebyl jen několik kilometrů od San
Franciska, ale v nějaké vzdálené éře, kdy se tento les nepřerušovaně táhl od současného Santa Cruz až do jižního Oregonu.
S výjimkou jeho tábořiště nebyla vidět žádná jiná známka
lidského působení.
Ležel u kmene jednoho z oněch starobylých titánů, tváří
ke svému stanu. Jen na několik minut zamhouřil oči, nebo tak
mu to alespoň připadalo.
Co uslyšel?
Snažil se nepohnout a napínal uši. Ať to však bylo cokoliv, už se to nezopakovalo. Možná to byl jen počátek snu,
nesmyslná hudba halucinace.
„Nic,“ povzdechl si. Jako obyčejně. Možná byl nejvyšší čas,
aby se vrátil domů. Už tu byl přes týden, o samotě, bez telefonu, bez jakýchkoliv jiných pojítek se zbytkem světa. Tyhle
výpravy obvykle miloval. Pokoutní vzrušení z toho jak se mu
podařilo přelstít hlídače, z táboření na zakázaných místech.
Samota. Možnost, že se konečně, po všech těch letech, vyplní jeho sny. Ale teď, nakonec, začínal uvažovat, že nejenže je
nejvyšší čas jít domů, ale také tam zůstat.
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Už bezmála třicet let jezdil tábořit do Muir Woods, mezi
ty nejvyšší stromy na světě, aby pátral po stopách tvora, pro
nějž měli domorodí Američané označení Sasquatch a ostatní
Bigfoot. Během prvních dvaceti let si býval jistý, že některou
z těchto nepolapitelných opičích bytostí jen těsně, jen o vlásek,
minul. Že mu už hned příští výprava závratně zúročí veškerý
investovaný čas.
Znal námitky, které vznášeli skeptikové – že Bigfoot nemůže existovat jen v jednom či dvou exemplářích, že má-li nějaký živočišný druh přežít, potřebuje rozmnožující se populaci
v počtu minimálně několika stovek jedinců a že je vyloučené, aby tak velké množství těchto obřích stvoření zůstávalo
tak dlouho ve skrytu. Jenže horským gorilám se podařilo setrvat v utajení až do dvacátého století. A našly by se i další
příklady.
Bigfoot byl s největší pravděpodobností potomkem rodu
Gigantopithecus, pravěkého příbuzného orangutana, který vymřel v Asii, ale přešel po pevninské spojnici do Ameriky.
Orangutani vedli značně osamělé životy, nikdy se nesdružovali
do velkých skupin. Člověk mohl procházet džunglí, na dohled
rozmnožující se populace orangutanů, a vůbec o tom nemusel
vědět. Bylo logické, že příslušníci rodu Gigantopithecus budou vykazovat podobné zvyklosti a mohli by být prakticky
neviditelní.
Nebo to si alespoň myslel.
Poslední dobou však začal mít pochyby. Nabýval pocitu, že
promarnil značnou část života, a nemohl se prokázat žádným
úspěchem.
Povzdechl si, ztěžka se zvedl, aby se pustil do balení.
Tehdy si uvědomil, že nic neslyší. Nic. Nezpívali ptáci,
nešramotily veverky. Les tonul v tichu jako kostel v pondělí.
Roger ucítil, jak se mu zježily chloupky na krku.
Potom, v tichu, to uslyšel, zvuk, o němž si myslel, že se
ozval ve snu – něco mezi zahoukáním a zavrčením, sílící, neustále se opakující tón. Který zněl skoro – ale ne zcela – lidsky.
„No to mě podrž,“ zašeptal. Protože ten zvuk znal, nebo
něco, co se mu hodně podobalo. Pilně bádal, připravoval se,
aby byl schopný rozpoznat příslušné znaky. To, co právě za-
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slechl, se hodně, opravdu hodně podobalo dlouhému volání
orangutana.
Nebo Bigfoota.
„To je ono,“ pronesl přidušeným hlasem. „To je opravdu
ono.“
Po špičkách přešel k nahrávacímu zařízení a zapnul ho.
Dlouho si myslel, že volání se už nezopakuje. Ale k jeho potěšení se ozvalo – blíže a hlasitěji než předtím.
Proplétal se mezi stromy, našlapoval co nejtišeji, až došel na okraj jakési mýtiny. Tam opatrně sáhl po videokameře,
zvedl ji, snažil se nehýbat. Zkušenosti mu napovídaly, že v téhle záležitosti bude mít nejspíš jen jeden pokus.
Takoví tvorové se snadno vylekají.
Připadalo mu, že čas se nekonečně táhne, stejně jako dny
před Vánoci, když byl ještě malý. Potom si všiml, jak zašelestily stromy, a na okraji mýtiny se něco pohnulo. Najednou
poznal, jaké je to se znovu narodit, prozřít, rázem si ospravedlnit veškerou dosavadní existenci.
Kráčelo to vzpřímeně, nikoliv však lidským krokem, a bylo
to zcela pokryté tmavou srstí. Roger si tvora nemohl s ničím
splést, ačkoliv byl působením perspektivy menší, než jak si
ho všechna ta léta představoval, když se zamýšlel nad touto
chvílí.
Jakmile se Sasquatch opět vydal na svou osamělou cestu,
Roger málem zapomněl zapnout kameru. Co nejvíce si ho přiblížil, ač setrvával v bezpečné vzdálenosti, snažil se zachytit
co nejvíce detailů, aby jeho záznam nikdo nemohl označit za
podvod – jak se to stalo tolika jiným nahrávkám v minulosti.
Jeho záznam měl být deﬁnitivní, nezpochybnitelnou, nejslavnější nahrávkou Bigfoota v dějinách.
Vzhlédl od hledáčku a s překvapením si všiml, že se za
prvním tvorem objevil další.
„Pár...“ hlesl. Měl neuvěřitelné štěstí. Narazit na více než
jednoho Bigfoota bylo vzácné, a nikomu se to nikdy nepodařilo i s doprovodnou obrazovou dokumentací.
Ale pak se objevil další.
A další.
Bylo jich pět, dvacet...
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„Panebože.“ Roger lapal po dechu, aniž přestával tvory
natáčet. „To je neuvěřitelný!“
Najednou se tvor v čele skupiny zastavil a pomalu k Rogerovi natočil hlavu. V tom okamžiku Roger v hledáčku viděl
jen jeho oči – zeleně žíhané, pronikavé, inteligentní.
A potom Bigfoot Rogera spatřil.
Roger se rázem přestal cítit bezpečně.
Křup!
Zlomila se za ním větvička. Prudce se otočil.
Zorné pole mu vyplnila tvář – zvířecí, nelidská, s jedním
okem mléčně zkaleným a slepým, s druhým nevraživým, rozlíceným. Z výrazu lesního tvora čišela tak čirá zášť, že Rogerem
zacloumala jako úder pěstí. Ustrnul hrůzou, neschopen slova,
pohybu, dokonce neschopen zavřít oči před strašlivým obličejem, s nímž byl tak nenadále konfrontován.
Tvor pak otevřel ústa a na Rogera zařval.
Roger si nepamatoval, že by upustil kameru, křičel nebo
běžel. Ale když mnohem později opět přišel k sobě, měl prázdné ruce, vzdouvaly se mu plíce a bolelo ho hrdlo. Pohlédl za
sebe a neviděl nic kromě nesmírných kmenů sekvojí a mlhu,
jíž byly obestřeny.
Potom opět vyrazil na útěk.
Koba s nezpochybnitelně zlostným uspokojením sledoval,
jak člověk pádí pryč. Lidi nechoval v lásce. Dost se natrpěl pod
jejich rukama a pod nástroji, které tyto ruce třímaly. Doufal,
že žádného už nikdy neuvidí.
Ale cítil i jisté pochyby.
Jakmile se ujistil, že člověk zmizel, otočil se a zadíval se
mezi obrovskými stromy k mýtině, odkud ho sledoval Caesar.
Prochvěl jím strach, že se Caesar bude zlobit, stejně jak
se zlobil, když Koba napadl Willa, který se za nimi vydal do
lesa. Ale opičí vůdce uznale naklonil hlavu a Kobu zaplavila
výjimečná vlna uspokojení. Caesar jeho jednání schvaloval;
a proto schvaloval i jeho.
Koba se spustil na všechny čtyři a vyrazil za svým vůdcem,
ale pak se zarazil, když si všiml jeho gesta.
Jídlo, naznačil mu posunkem Caesar.
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Koba zůstal stát, rozmrzelý, že zapomněl. Odehrávaly se
v něm různé věci, podivné věci – vnímal obrazy, myšlenky,
spojitosti, jaké nikdy předtím nevytvářel. Někdy ho to rozptylovalo. Celý svět venku ho rozptyloval, dotek větru, vůně
listí, rozlehlá, širá obloha nad jeho hlavou. Tak dlouho žil ve
tmě, v bolesti a utrpení. A teď všechna tahle volnost...
To byl posunek a slovo, jaké neznal, dokud ho s ním neseznámil Caesar.
Volnost.
Otočil se k tábořišti toho člověka a začal se prohrabávat
věcmi, které tam našel. Za chvíli objevil tlumok s jídlem. Sevřel ho v podpaží a vrátil se za Caesarem. Když se k němu
přiblížil, sklopil hlavu a tlumok mu nabídl.
Caesar se dotkl Kobovy ruky a poté i jeho tváře. Dobře,
sdělil mu. Tlumok přijal, zvláštním, jakoby lidským pohybem
si jej hodil na rameno a vyšplhal na nejbližší strom. Koba
a ostatní ho následovali, do míst, kde čekal, stále vysoko v korunách, zbytek tlupy.
Zakrátko byli opět všichni v pohybu a jejich průchod prozrazovalo jen slabé šramocení stromů.
Poněvadž Caesar vyžadoval ticho. Ticho znamenalo jejich
přežití.
Od Kobova osvobození a bitvy s lidmi a jejich vražednými
nástroji se pětkrát rozhostila a pominula tma na nebi. Onu
bitvu vyhráli, ale lidé je samozřejmě nepřestali pronásledovat. Nebe křižovaly jejich létací klece, jejich oddíly procházely
lesem, ale Caesar byl chytrý. Vysílal zvědy, aby vyhledávali
malé skupiny pronásledovatelů nebo osamělých jedinců, jakého třeba právě našel Koba.
Měli je děsit, ale nechtěli jim ubližovat. Hlásili si setkání
s nimi, ale když se objevili lovci, opice se přesunovaly na jiná
místa. Tímhle způsobem své pronásledovatele vodily v obrovských, spletitých kruzích. Tímhle způsobem přežívaly, na tomhle úžasném místě, které působilo tak zvláštně, ale zároveň
tak povědomě.
S odkazem na tohle místo Caesar naučil Kobu dalšímu
novému slovu, dalšímu novému znaku.
Byl to domov.

Kapitola první
David Flynn se probudil asi ve čtyři ráno, jak míval ve
zvyku. Nezáleželo na tom, kdy šel spát, kolik toho vypil, zda
běžel maraton nebo celý den psal. Probouzel se ve čtyři. Začalo to, když mu bylo něco přes dvacet, když se přestěhoval
z Atlanty do oblasti Sanfranciského zálivu. Ani po jedenácti
letech jeho tělo nechtělo opustit východní časové pásmo.
Začal si sedat a ucítil na posteli nezvyklou tíhu, a teprve
tehdy si vzpomněl, že v ní stále je Clancy. Jemné, dlouhé
vlasy měla rozprostřené na polštáři. Ve slabém světle vypadaly tmavé, ale za denního světla měly barvu sena s náznaky
zlatobýlu, když na ně zasvítilo slunce. Pokrývka ji halila jen
do půl těla a David si ji chvíli prohlížel a chtěl jí konečky prstů
přejíždět obliny. Líbilo se mu dotýkat se její pokožky, líbily
se mu její tvary.
Ale nechtěl ji vzbudit. Obvykle u něj nepřespávala, ale
teď měla brzy ráno ve městě nějakou schůzku a jeho byt byl
mnohem blíž než její. Byl si ale poměrně jistý, že „brzy“ neznamená ve čtyři ráno.
Vysoukal se z postele, zašel do svého malého obývacího
pokoje a podíval se na notebook. Mohl by se pustit do vylepšování článku o snahách ututlat rozkrádání majetku na
radnici, ale v dané chvíli už toho měl upřímně plné zuby. Zapnul si televizi, projel několik teleshoppingových pořadů a sitcomů, než ho zaujal jeden ze zpravodajských kanálů. Vysílal
pět dnů staré záběry prazvláštních událostí na mostě Golden
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Gate, kdy z různých míst po celém městě unikly stovky opic,
probily se policejními zátarasy a daly se na útěk přes most.
Byla to bezesporu ta nejpodivnější událost, jaká kdy byla
v San Francisku zaznamenaná, a podivné bylo i naprosté informační vakuum, které po ní následovalo. Pro veřejnost se
uzavřely všechny přírodní parky na sever od mostu – Muir
Woods, Mount Tam – a navíc na všech silnicích kromě těch
nejklíčovějších vznikly zátarasy.
Třebaže o způsobu, jakým se opicím vůbec podařilo utéct,
vířilo hodně dohadů, bylo jen pramálo toho, co by on, jako
novinář, označil za fakta. Starosta House a policejní šéf Burston veřejnost ujišťovali, že všechno je pod kontrolou, že počty
opic byly zveličeny a že očitá svědectví lidí z míst událostí
zdramatizovala hysterie.
Většina záznamů pohromy, mihotající se teď přes obrazovku, byla amatérská, pořízená mobily, navíc byl mimořádně
mlhavý den, takže ověřit pravdivost tvrzení bylo tak či onak
obtížné.
Následoval střih do studia, kde moderátor místní talk show
zpovídal nějakého muže s tmavou, protáhlou tváří. David
v něm poznal Clancyina nadřízeného, doktora Robertse, takže
trochu zesílil zvuk.
„... primatolog na Berkley,“ říkal moderátor. „Lidé přítomní tomuto incidentu tvrdí, že se zvířata vyznačovala velice zvláštním chováním. Opice prý vystupovaly organizovaně
a cílevědomě, jako by měly nějaký plán. Jako člověk, který
se zabývá studiem primátů, jak byste se k těmto tvrzením
postavil?“
„V prvé řadě,“ začal Roberts, „opice jsou inteligentní
a schopné se naučit celé škále různých druhů chování. Jsou
rovněž společenské a opravdu jednají v součinnosti. Například
šimpanzi se někdy spojí, aby si ulovili guerézy.“
„Myslel jsem, že opice jsou vegetariáni.“
„To je mylná představa,“ upozornil Roberts. „Šimpanzi
jsou všežravci – jedí zvlášť hodně hmyzu. Gorily už o něco
méně. Jediný druh, který je takřka výhradně býložravý, jsou
orangutani.“
„Zajímavé. Ale to jsme se dostali někam jinam.“
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„Myslím, že se zde odehrává několik věcí,“ pokyvoval hlavou Roberts. „První z nich je to, že my lidé máme tendence
nahlížet na všechno naší optikou. Antropomorﬁzujeme. Děláme to i s kočkami a psy, připisujeme jim lidskou motivaci
a emoce. Ještě větší sklony to máme dělat, když jde o opice,
protože se nám zdají být podobné. Dalším faktorem je skutečnost, že většina těchto opic se narodila v zajetí, a v mnoha
případech byla vycvičena, aby se chovala lidsky – kvůli ﬁlmu,
televizi, cirkusovým vystoupením. Opice, které vídáte v televizi, jsou obvykle mladé, stále roztomilé a nepříliš nebezpečné.
Ale když zestárnou a přijdou o část svého kouzla – nejen co
se týče vzhledu, některé se začnou chovat i velmi agresivně –,
často se pak ‘uklidí’ do útulků nebo prodají do laboratoří na
lékařské testy. Proto je docela dobře možné, že lidské chování
jen zběžně napodobovaly. Myslím, že poslední věc, která zde
hraje roli, jsme my sami.“
„Chcete říct, pokud odhlédneme od opičí antropomorﬁzace?“
„Správně. My lidé jsme rození vypravěči. Tohle prostě děláme. Existuje několik dost dobrých výzkumů, které dokazují,
že očitá svědectví jakéhokoliv druhu – zvláště pokud se na nich
podílejí silné emoce jako strach a překvapení – jsou zásadně
nepřesná třeba už jen několik hodin po události. Důvodem je
fakt, že zážitku přicházíme na kloub, zasazujeme ho do nějakého logického rámce. Vyprávíme si příběh, který dává smysl
v naší vlastní mysli – a potom si tento příběh vykládáme navzájem. Detaily, které dávají největší smysl největšímu počtu
lidí, ve vyprávění zůstanou, zatímco zbytek pomíjíme. Takhle
to narůstá.“
„Vy tedy tvrdíte, že to, co říká starosta House, je pravda...“
David vyskočil z křesla, když mu na rameno dopadla ruka.
„Promiň,“ omlouvala se Clancy. „Nechtěla jsem tě vyděsit.“
„Ty jo,“ ulevil si. „Jasně. Hrála ta televize moc nahlas?“
„Ani ne.“ Kývla hlavou k televizi. „To byl Piersův hlas.
Myslela jsem, že jsem někde u něj ve vyučování nebo co.“
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„Bez oblečení?“ Nadzvedl obočí.
Clancy si uvědomila, že je vskutku v nedbalkách, a pousmála se.
„S tebou je legrace,“ řekla. „Jestli chceš, můžu si něco obléct.“
„Ne,“ ujistil ji. „Nemusíš se namáhat.“ Ztlumil zvuk. „Tak.
Je to lepší?“
„Jo. Proč jsi vůbec vzhůru? Máš v posteli málo místa?“
„Ne. Vždycky se probouzím kolem čtvrté. Zjistil jsem, že
můžu zůstat ležet a civět do stropu, nebo na hodinku vstát
a jen tak se ﬂákat. Pak dokážu zase usnout.“
„Napadá mě ještě třetí možnost,“ nadhodila, když se za
něj postavila.
„To nevím. Jsem nějak unavený a vím, že i ty si musíš
odpočinout.“
„Ano,“ vydechla a políbila ho na krk. Zcitlivělo mu celé
tělo.
„Ne, to není fér,“ bránil se.
„Nikdy jsem neříkala, že hraju fér,“ Clancy ho ještě jednou
políbila a rty se mu sunula k uchu. Objala ho rukou kolem
hrudi a přivinula si ho k sobě.
„Tak dobře,“ ustoupil, „vyzkoušejme tuhle třetí možnost.“
Potom se vedle něj uvelebila a on sám cítil, že začíná usínat.
Bylo to příjemné, ale bylo na tom i něco majetnického,
co ho přivádělo do rozpaků. Clancy měl rád – byla zábavná,
chytrá, sexy a v posteli mu hodně vycházela vstříc, a nic moc
neřešila. Věděla, že se setkává se spoustou lidí, ale zdálo se, že
jí to nevadí. Nikdy ho nežádala o něco, co nebyl ochotný dát,
a nikdy z jejího chování nevyplývalo, že se věci pro ni ubírají
nějakým konkrétním směrem nebo že má nějaký cíl.
Tak mu to minimálně připadalo až do téhle chvíle.
„Nějakou dobu budu pryč,“ pronesla ospale. Bylo to podivné, jako by mu četla myšlenky.
„Myslel jsem, že máš jenom nějakou schůzku ve městě.“
Chvíli nic neříkala.
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„Podívej,“ odpověděla nakonec. „Vím, že jsi novinář, ale
jestli ti něco povím, mohlo by to zůstat – víš co – jenom mezi
námi?“
„Jistě,“ přisvědčil, už ostražitě.
„Nikomu o tom nemám vykládat,“ vysvětlila. „Podepsala
jsem dohodu o mlčenlivosti.“
„Ohledně čeho?“
„Město mě najalo, abych se vydala do Muir Woods podívat
se na opice.“
„Podívat se na opice?“
„Jo. Snaží se vymyslet nejlepší způsob, jak je pochytat.
Mě akorát zajímá, jak se adaptují na prostředí, které se tolik
liší od toho, v čem vyrostly.“
„Není to nebezpečné? Nejsou agresivní?“
„Obvykle ne. Pokud nejsou pod tlakem nebo se necítí ohrožené. Ať se na tom mostě stalo kdovíco – není to normální.
Hele,“ dodala, „vím, co dělám – budu v pořádku.“
„Dianne Fosseyová ze sanfranciského Muir Woods,“ zamumlal.
„Diannu Fosseyovou rozsekali mačetami gorilí pytláci,“ podotkla Clancy. „Myslím, že v tomhle případě bys mě měl brát
jako Jane Goodallovou z Muir Woods. Ta skončila líp.“
„Nebo bys byla třeba jenom Jane, jako v Tarzanovi,“ přisadil si.
„A ty bys pak byl Pán džungle?“
„Pokud si to pamatuju správně, byli bychom pak bratranec a sestřenice.“
„Fúj. Ale ty seš z Jihu.“
„Tsss,“ opáčil.
„Už se nemůžu dočkat,“ přiznala se mu po chvíli.
„To vidím. Doufám, že si to užiješ.“ Pak zazíval a zavřel
oči.
„Děkuju, žes mě tu nechal přespat. Vím, že tě to svým
způsobem děsí.“
„Neděsí.“
„Nic se neděje. Nemusíš se ničeho bát.“ Stiskla mu rameno.
„Zavolej, až se vrátíš. Něco podnikneme. Někam spolu vyrazíme.“
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„To zní dobře,“ usmála se. „Ok, to by stačilo – jdu se ještě
hodinku prospat.“ Potom se otočila a za několik minut slyšel,
jak se jí zklidnil dech.
Za pár dalších minut už usínal i on.
Talia zamrkala, když ji v očích zaštípal pot, a chvíli zastřeným zrakem viděla jen krev. Někdy si myslela, že celý její
život je samá krev. Znala jiné lékaře z pohotovosti, kteří nechtěli mít doma nic červeného – závěsy, koberce, rajčatovou
šťávu, grenadinu. Přinejmenším jeden jí známý chirurg z traumacentra se stal vegetariánem, protože při pohledu na tolik
syrového lidského masa si neuměl představit, že by měl jíst
steak nebo hamburger. Kdysi jí to připadalo pošetilé. Nyní
s tímto přístupem začínala sympatizovat.
„Utřít,“ řekla. Tran jí hadříkem otřela čelo, a Talia se vrátila, aby si opět prohlédla dutinu hrudní. Ten kluk byl úplně
rozmašírovaný – a byl to kluk, nejspíš mu nebylo víc než patnáct. Přemýšlela, proč do něj někdo chtěl napálit tři kulky.
Ale do toho jí nic nebylo, že? Jejím úkolem bylo dát ho
dohromady.
„Tohle bude na dlouho,“ řekla. „Zkuste najít doktora Sellinga. Chci, aby se mu podíval na slezinu.“
O šest hodin později, kdy to vypadalo, že se každým okamžikem roztřese vyčerpáním, od pacienta odstoupila.
„Já ho zavřu,“ řekl jí Selling. „Běžte si dát kafe.“
Přikývla a vyklouzla z operačního sálu. Napřed zašla do
umývárny, aby si šplíchla na tvář trochu vody a stáhla si dlouhé černé vlasy; přitom si pomyslela, jestli by je nebylo vhodnější zkrátit. Poté přešla do místnůstky, které říkali kavárna
Trauma. Někdo tam dokonce pověsil kartonovou cedulku s obrázkem šálku kávy nad stehenní kostí překříženou skalpelem.
Kavárnu Trauma tvořilo umyvadlo, malá lednička, kávovar,
automat na jídlo, nápojový automat, karetní stolek se čtyřmi
židlemi a poměrně malá televize s plochou obrazovkou.
Káva zrovna nebyla uvařená, tak na ni postavila a vyšla
ven, aby se podívala, jaké případy jim vezou. Naštěstí to nebylo nic tak závažného jako trojitý průstřel, ale pacientů bylo
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dost a jí do konce směny stále zbývaly tři hodiny.
Vrátila se do kavárny a vypila trochu dost odporné kávy. Randal z intenzivní péče vstoupil dovnitř právě včas, aby
zahlédl její výraz.
„Starbucks to zrovna není, co?“ nadhodil.
Zavrtěla hlavou, ušklíbla se a zadívala se do kelímku.
„Vždycky, když piju tyhle splašky, říkám si, že hned z práce
si půjdu koupit mlýnek a nějakou slušnou zrnkovou kávu,“ odpověděla. „Ale vždycky na to zapomenu. Při pití téhle břečky
to člověka láká přejít na speed nebo něco takového, to by ale
nebylo dobré.“ Potom se k němu otočila. „Co se stalo?“
„Minulý měsíc jsi jela na to sympozium o respiračních infekcích.“
„No, ano. Tak sexy sympozium jsem ještě nezažila. Ale
lepší tohle než rektální krvácení.“
„Byl bych rád, aby ses podívala na jednu ženu.“
„Jaké má symptomy?“
„Kýchá krev,“ objasnil suše.
„Alergická rýma?“
„Tvrdí, že s alergiemi potíže nikdy neměla – vyšetřil jsem
ji a nic nenašel. Objednal jsem ji na cétéčko, ale mají plno. Navíc má čtyřicítku. Taky vykazuje známky podkožního
krvácení.“
Talia se už chystala, že se opět s odporem napije, ale zarazila se s kelímkem na půl cestě ke rtům.
„Kolik jí je?“
„Dvaatřicet.“
„Podívám se na ni.“
Soudě podle blonďatých vlasů měla ta žena nejspíš světlou pleť, ale v téhle chvíli byla vyloženě sinalá – s výjimkou
míst, kde se jí vytvořily bledě zelené skvrny. Oči měla zastřené a pomalu se jí pohybovaly v důlcích. Talia proto okamžitě
poznala, že ji netrápí jen krvácející polypy v dutinách. Nebo
pokud ano, trpěla ještě nějakou jinou, nesouvisející nemocí.
„Už jsme jí vzali krev?“ zeptala se potichu ode dveří pokoje.
„Chystal jsem se k tomu,“ odpověděl Randal.

Úsvit Planety opic: Ohnivá bouře

19

„Upozorni laboratoř, je to urgentní. Podívám se na ni.“
Vstoupila do místnosti, podívala se na dokumentaci, potom na pacientku.
„Jak se cítíte, Celie?“ zeptala se.
„Moc dobře ne,“ vysoukala ze sebe žena.
„Tušíte, kde jste k tomuhle přišla?“
Zavrtěla hlavou.
„Obvykle nebývám nemocná,“ dodala. „Nemám ani praktického doktora, tak jsem čekala a doufala, že to přejde.“
„Položím vám několik otázek, které vám možná budou připadat zvláštní,“ upozornila ji Talia.
„Ano?“
„Dostáváte se při práci do těsného kontaktu se zvířaty?“
„Ne,“ odpověděla Celia. Potom ji zjevně něco napadlo.
„Mám ale kočku.“
„Jedla jste něco, co obvykle nejíte?“ ptala se dál Talia.
„Vzala jste si nějaké léky, na předpis, nebo i bez předpisu?
A mluvte pravdu – je to důležité. Do ničeho se nenamočíte.“
„Nic mě nenapadá,“ vrtěla hlavou žena. „Byla jsem jen ve
Francii, ale co se týče jídla, nejsem moc odvážná.“
„Ve Francii? Kdy to bylo?“
„Do San Franciska jsem se vrátila teprve před několika
dny.“
„Byla jste i někde jinde? Třeba v Africe nebo v jihovýchodní Asii?“
„Ne, na žádném takovém místě.“
„Dobře. Musíme vám odebrat trochu krve a pošleme ji do
laboratoře. Mezitím vám dáme nitrožilní výživu a něco na
snížení teploty. Souhlasíte?“
Žena se pousmála a přikývla.
„Ještě mi dovolte, abych se vám podívala na oči.“ Talia k ní
přistoupila. Vytáhla malou kapesní svítilnu a posvítila ženě do
jednoho, pak do druhého oka; přitom jí volnou pravou rukou
přidržovala víčka.
„Dobře,“ kývla. „Přestěhujeme vás do jiného pokoje. Máte
někoho v čekárně?“
Žena zavrtěla hlavou. Talia uchopila kelímek s kávou a vyšla na chodbu.
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Tam si odvedla Randala stranou.
„Dochází u ní k subkonjunktiválnímu krvácení,“ zašeptala.
„Mohla by to být nějaká hemoragická horečka.“
„Bál jsem se, že to řekneš,“ přiznal se Randal. „Co přesně?
Žlutá horečka? Ebola?“
„Tak to zatím prr,“ odpověděla. „Řekla jsem, že by mohla, ale pořád to není pravděpodobné. Možná má jenom silnou
chřipku a krvácí z nosu. Ale nechci nic riskovat. Nech ji převézt do sterilního pokoje. Do izolace, ano? Jenom pro jistotu.
A taky ji musíme přesměrovat k někomu, kdo o těchhle věcech doopravdy něco ví – možná ke Collinsovi nebo k Parkovi.
Platí? A o ebole se před nikým nezmiňuj. Jen jsem uvažovala
nahlas.“
„Dobře.“
Už téměř dopila kávu, když zpoza rohu vyhlédla Ravenna.
„Další masakr,“ hlásila. „Nějaká bouračka.“
„Dnes mi na noční fakt přeje štěstí,“ povzdechla si Talia
a šla se umýt.
Když dotyčného stabilizovala natolik, aby mohl podstoupit opravdovou operaci, byla její směna prakticky u konce.
Což bylo dobře, protože se sotva držela na nohou. Snažila se
trochu vzpamatovat, když ji znovu vyhledal Randal.
„Už jste ji uložili?“ zeptala se.
„Ano. A víš co? Máme dalšího.“
„Dalšího co?“
„Dalšího člověka, co kýchá krev. Jednu Afroameričanku
v letech. Poslal jsem ji rovnou na izolaci.“
„Podívejme,“ zamručela Talia a svraštila obočí. „Nevím,
začíná mi to trochu smrdět. Už jsi někoho obvolával?“
„Měl jsem plné ruce práce.“
„Zítra se na to podívám.“
Domů odjela v nemocničním obleku, osprchovala se a vytáhla pyžamo.
„Jsme tu jen my dva, pyžámko,“ řekla nahlas. „Můžeme
být spolu celou noc.“
Namíchala si Moscow Mule a chvíli jen tak seděla a vychutnávala si mírně palčivou chuť zázvorového piva a limet-
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kové šťávy s vodkou. Zkontrolovala záznamník pevné linky.
Někteří její přátelé si mysleli, že je trochu mimo, když ji ještě
nezrušila, ale pevné linky fungovaly i při výpadcích elektřiny,
kdy vysílací věže a satelity měly potíže. A tady, v zemětřesné
oblasti, jí to připadalo jako výhoda.
A pevné linky – tedy alespoň ta její – neuměly přijímat
textové zprávy, takže mohla bez obav dávat číslo lidem, od
nichž je nechtěla pořád dokola dostávat. Jako byli lidé, od
nichž měla teď na záznamníku čtyři hlasové vzkazy. Což byl
její otec, nějaký chlapík jménem Dean, se kterým se seznámila minulý týden v baru jménem Vokalista, další chlapík
jménem Serge, který její číslo dostal, samozřejmě, od jejího
otce. A opět otec.
Dnes v noci se počítal za dva.
Vzkazy vymazala, opřela se v křesle a napila se. Když vyprázdnila polovinu sklenky, vzpomněla si, že by si měla zapnout mobil. Celý den ho měla vypnutý.
Dostala esemesku od St. Johna, chlapíka, se kterým byla
na praktikantské stáži. Už dlouho se jí neozval – pracoval
v jiné nemocnici v oblasti San Franciska, také na urgentním
příjmu. Zvědavě zprávu otevřela.
Ahoj Tal – dnes tu mame zvlastni nemoc. Krvaceni.
Vysoka horecka. Nedokazal jsem ji diagnostikovat,
predal jsem to na JIP. Dva pripady. U tebe taky
neco? Nekdy zajdem na panaka.
„Páni,“ pronesla ke svému pyžamu. „To už musí být něco.“

