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Jednoho dne
Kdysi na počátku sedmadvacátého století, po řadě galaktických válek, byla planeta v nejvzdálenějším koutě
v podstatě celého vesmíru osídlena, obydlena a zkultivována.
Upřímně řečeno, lidé, kteří tam skončili, by slovo
„zkultivovaná“ asi nepoužili — především proto, že
po prvním pokusu založit město se o zbytek planety
vesměs přestali zajímat. A také z toho důvodu, že
„temná strana“ této planety byla zatraceně strašidelná. Říkalo se jí „temná strana“, protože se tato planeta otáčela jen velice pomalu, což mělo za následek
téměř věčný den. Tím pádem se „temná strana“ naklonila ke zbytku galaxie jen jednou za život kteréhokoli
obyvatele. A to musel být velmi starý.
A také proto, že by se nikdo ani neobtěžoval tam
zajít.
Když už jednou máte bary, obchody a pár pochybných podniků, o kterých se dobří lidé nezmiňují, proč
byste opouštěli Hlavní třídu?
Planeta se tedy proslavila svým kosmodromem,
několika výčepy a velkou spoustou zločinců. Říkalo
se jí Legie — což nezní příliš vlídně, ale skutečnost je
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taková, že to bylo jedno z nejméně vlídných míst ve
vesmíru.
Většina obyvatel galaxie se k ní raději ani nepřibližovala. Dokonce i strážci zákona sem zavítali jen
zřídka — koneckonců, proč by měli? Pokud ti, které
pronásledovali, skončili na Legii, nebylo, kam by odtamtud utekli, a tak je policie jednoduše zadržela při
odchodu. To však bylo málokdy nutné, neboť v takovém případě podezřelí často zahynuli v barové šarvátce nebo následkem jedné z bouří, které planetu
téměř bez přestání bičovaly.
Jedním z oblíbenějších podniků — a to díky kvalitě
piva a nízkému počtu mrtvých — byl bar U Bílého králíka. Název poněkud zvláštní, ale podle toho, co Doktor zaslechl, takový byl i majitel.
Doktor si právě vykračoval po Hlavní třídě, když
vtom kolem něj prosvištěl vránolet, a on musel uskočit. Řidič byl zjevně značně opilý a hlasitě zpíval. Záhy
nato z něj vypadl, ale vránolet pokračoval dál bez něj.
Doktor přistoupil k řidiči, který ležel v blátě před
barem U Bílého králíka a nepřestával zpívat. Naposledy se na něj podíval a prošel lítačkami dovnitř.
„Ale, ale, ale, heleďme, koho nám to sem vítr zavál,“
prohlásil pištivý a poněkud otravný hlas.
Doktor zamžoural poloprázdnou hospodou a uvědomil si, že to patří jemu.
Byla malá, tak metr dvacet, a schoulená v zeleném
sametovém křesle s propálenými dírkami po cigaretách. V ruce měla sklenku perlivé vody — to Doktor
poznal, poněvadž věděl, že Ker’a’Nol z kmene Pakhar
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(kamarádi jí říkali Keri) už nic jiného nepije. Už od té
doby, co… ale to už je dávná historie. Doslova minulý
život.
Obyčejným lidem Pakharové vesměs připomínají
přerostlé křečky — mají obtloustlá těla, krátké paže
a o něco delší nohy. Na tlapkách mají drápky a neustále škubou nosíky. Keri měla oči hnědé jako její
kožich a na sobě přiléhavé maskáče, které však nosila
coby neformální oděv (nebyla to žádná bojovnice —
ačkoliv se v boji prokázala být poměrně zdatnou, byť
hlasitou, rváčkou).
Poprosila o malý stolek, kterým si podložila levou
nohu obalenou v sádře. Velké, tlusté sádře. Keri si
zjevně zlomila nohu.
Doktor ukázal na skutečně pochybný výčep, ve kterém se oba nalézali. „Fajn lokál,“ prohodil lživě.
Keri dopila sklenku. „Proč by ze všech míst na světě
měl člověk skončit právě na Legii, což?“ zeptala se.
Doktor si povzdechl. Zapomněl na Keřino malé
plevelné „což?“. Po čase ho to vždycky začalo rozčilovat. „Hmmm…,“ zabručel a tázavě na ni pohlédl.
„Hmmmm, no, to ty sis ji vybrala. Tys mě chtěla vidět.“
Keri Pakharová se opět uvelebila v křesle a povzdechla si. „Ne, Doktore, to tys chtěl vidět mě. Poslals
mi přece pohlednici, na které jsi psal, že přiletíš.“ Natáhla se přes masivní stolek se skleněným okrajem,
vzala do tlapky obdélníkovou kartičku a zamávala mu
s ní před obličejem. „Vidíš? Pohlednice. Předána Archivem pošty a balíků kdesi na Ardetě 4 — ať už to je
kdekoli. Jo, a mimochodem přišla s neproplaceným
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poštovným, takže mi dlužíš prachy. Musela jsem zaplatit poměrně podstatnou částku, aby mi ji tady na
poště předali. À propos, kdo by byl tušil, že tady na Legii mají poštu! To je ale jedno, zkrátka to nebylo jen
tak. Ne s tímhle!“ dodala a ukázala pohlednicí na zasádrovanou nohu.
Doktor několikrát otevřel ústa, aby promluvil, ale
nakonec mlčel. Místo toho si klekl Keri k nohám.
„To bych nedělala,“ varovala ho syčivým hlasem.
„Nemáš ani páru, co se tady kdy válelo. Anebo pořád
ještě válí. Tady U Bílýho králíka na hygienu příliš nedbají.“
Doktor se zahleděl na blikající neonové zářivky nad
vchodem do baru — přinejmenším dvě z nich už byly
pomalu na odchodu. Celý podnik byl takřka pohřbený
pod nánosem prachu a špíny. A to na tamté stoličce,
to je krev?
V jednom rohu seděl starý, bezzubý dědek se zlatokopeckým kloboukem, něco si pro sebe mumlal a pochechtával se pomyslnému vtipu. Doktor se podíval
k opačné zdi. Tam se pomalu opíjela banda killoranských žoldáků a mezi nimi seděl Tahnn, házel právě
osmistrannou kostkou a tvářil se u toho dost vyplašeně. Před nimi ležela hromádka platinou lemovaných
kreditních karet. Tahnnovi se zjevně nedařilo.
„Nespravilo se to?“
„Ne, nespravilo.“
Doktor vytáhl sonický šroubovák.
„Opovaž se,“ zasyčela Keri.
„Jen jsem chtěl pomoct.“
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„A tím bys mi pomohl jak, což?“
Doktor se zamračil. „To já nevím. Třeba ti něco pozměnilo stavbu kostí, s čímž by ti sonáč mohl pomoct.“
Keri se znovu ponořila do křesla, zaryla drápky do
opěrek na ruce a mermomocí se pokusila nevykřiknout. „Víš, jak bys mi mohl pomoct?“
„Jak?“
„Mohl bys mi koupit další sklenici vody. S trochou
citronu.“
Doktor se postavil. „Nejsem tu, abych obsluhoval.“
„A to protože nemáš prachy, nebo protože seš mrzout lakomá?“
To ho pobouřilo. „Já nejsem žádný mrzout lakomá.
Prostě teď mám důležitější věci na práci než zevlovat
po barech na Legii a kupovat lidem pití. A ještě k tomu
někomu, kdo si vinou vlastní nemotornosti zlomil
nohu.“
„Nebylo to z nemotornosti. Bruslila jsem, což?“
„Řeklas mi, žes už předtím bruslila. Řeklas, že to
umíš. Ne, dokonce řeklas, že jsi přebornice v bruslení!
Já za to nemůžu, žes spadla.“
Keri zavřela oči a zhluboka se nadechla. Pak začala
odpočítávat na drápkách a potichu jeden po druhém
jeho argumenty zavrhla. „Ano, řekla jsem, že už jsem
bruslila. A ano, řekla jsem, že umím bruslit tak, abych
se na kluzišti nevymlela. Ve skutečnosti jsem ti ale jen
řekla, že mám ze školy osvědčení, které mi dali, když
jsem byla ještě prcek. A ano, můžeš za to ty, protožes
opomenul zmínit, že místo, kam půjdeme bruslit, není
žádný kluziště, ale živoucí stvoření, který se pouze
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tváří jako ledová planeta. Není divu, že když se rozkašlalo, já i všichni ostatní jsme popadali.“
„Já nespadl.“
„Však to tys ho rozkašlal! To dá rozum, žes nespadl.“
Doktor obešel její křeslo a naklonil se přes opěradlo, takže Keri musela zaklonit hlavu, aby ho vůbec
viděla. „No, to ovšem záleží na úhlu pohledu. A já ten
tvůj respektuju.“
„Měla jsem něco tušit, když jsi řekl, že se ta planeta jmenuje Torvilladeen. Jak to, že mi to nedocvaklo,
což?“
Doktor na ni ukázal prstem. „Ha! Říkal jsem si, že
tě to pobaví. Většina lidí, co tam ten den byla, ten fór
vůbec nepochopila.“
„A kolik z nich myslíš, že studovalo pozemskou
historii? Jasně, že to nepochopili. A kdo Torvilladeen
vůbec pojmenoval?“
„Já. Copak si myslíš, že by někoho jiného napadla taková slovní hříčka? Ve skutečnosti se jmenuje K-174-B,
ale to je fakt nuda. To si alespoň myslím já, proto jsem
ho pojmenoval Torvilladeen. A jemu se to podle mě zamlouvalo. Navíc nekašlal — smál se.“
„Proč se smál?“
„Protože jsem mu právě povídal, že jsem ho přejmenoval.“
„A copak on ví, kdo jsou Torvillová a Dean? Teda
byli? To je jedno. Vždyť to je mimozemšťan z jiné sluneční soustavy.“
„Telka.“
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„Cože?“
„Lidské televizní signály. Vysílají se do vesmíru.
A tam pak zůstávají navždy. Kdesi v mlhovině Kraxis se právě teď někdo dívá na Četnické humoresky.
A o něco blíže rodinka Weavů sleduje vůbec první ﬁnále X-Factoru. A vůbec nechápe, o co jde. Není tedy
překvapivé, že dvojice olympijských krasobruslařů —
něco tak šikovného a tak fešného — zaujme tvory po
celém širokém vesmíru. Avšak když už jsme u toho,
existuje planeta, která si myslí, že vrcholem lidského
kulturního snažení je Mrazík, takže všechno má svý
pro a proti.“
Keri se tvářila, že se chce udeřit hlavou o opěradlo
křesla, nejspíš aby upadla do bezvědomí. Ale neučinila
tak zřejmě proto, že ji bolela noha.
Doktor se natáhl a sebral tablet, který měla položený vedle sebe. Poklepal na něj a několikrát přejel prstem po obrazovce. „Máš tu pár přání brzkého
uzdravení. Jsou fakt umělecká… ojojoj, tohle není
ani tak umělecké, jako spíš přisprostlé. Ach, a vidím,
že vaše Matka rodu ze všeho pořád obviňuje pakharského císaře. Včetně tvé nohy.“
„Myslí si, že jsem zakopla o dlaždici po cestě do
práce. Přišlo mi to tak snazší než vysvětlovat, že jsem
byla na cizí planetě na kluzišti, ze kterého se vyklubala
vysmátá ledová příšera! Divný, což?“
Doktor jí tablet vrátil. „Já nikdy nepochopil všechno
to ‚brzy se uzdrav‘. Řekni mi, na co ti to je? Přece nikdo neposílá přáníčka s nadpisem ‚Zůstaň nemocná a,
prosím, co nejdřív umři‘.“
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Keri si povzdechla a opět na něj zamávala pohlednicí, aby změnila téma. „Tak kde jsme to skončili? Ano,
cos teda sledoval tady tou pohlednicí, což?“
„Jakou pohlednicí?“
„Touhle pohlednicí!“ vykřikla Keri a mrskla s ní po
Doktorovi. Byla to však pohlednice a létání jí nebylo
vlastní, takže se pouze několikrát otočila ve vzduchu
a padla bezvládně na zem.
„Doopravdická pohlednice. Jak kuriózní.“ Prohodil
a zvedl ji.
Doufám, že se noha lepší. Jsem na cestě z dálek
vesmíru a hlubin času. Právě jsem dovečeřel
s Charliem při příležitosti jeho uvedení do úřadu.

Přejel očima k poštovnímu razítku. Rok 1969. Poštovné 4 dolary. „To bejvaly časy,“ posteskl si. „A co je
myšleno tím časoprostorovým tentononc?“
Keri vycenila zuby. „Občas bych tě fakt nejradši zaškrtila. To. Já. Nevím. Poslals to ty mně.“
„Ale houby.“
„Vždyť je to tvůj rukopis.“
„Jak víš, jaký mám rukopis? Já mám úplně jiný rukopis.“
Keri znovu zapnula tablet, přejela prstem na mailový server Kosmopedie a přihlásila se ke svému účtu.
Doktor se předklonil, aby lépe viděl, začal prstem
projíždět jednotlivými e-maily a mezitím si brblal pod
vousy.
„Účet za plyn. Za elektřinu. Výpis z účtu — za co
utrácíš? Obecní daň. Voda. Voličský průkaz — nikoho
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z nich nevol. A tuhle už vůbec ne! Chtěli byste roční
předplatné měsíčníku Přehled čtenáře Páté galaxie?
Poslední bašta tiskových médií a ne, Keri, žádných tisíc kreditů bys tím nevyhrála. Soukromý e-mail. Hele,
a další.“
Keri položila tablet, začala se přehrabovat kolem
sebe a vyštrachala další dvě pohlednice.
„Dvě další doopravdické pohlednice. Máš štěstí.“
„Přečti si je, což?“
Doktor si je několikrát obrátil v rukou. „Pěkný
fotky,“ prohodil, ale Pakhařinina tmavá očička se zúžila ještě více než obvykle, a kdyby měla obočí, určitě
by se i notně zachmuřila, takže se Doktor dal radši
spěšně do čtení. Pozvedl první z nich.
Haló, haló. Brzy přijdu na návštěvu, jen co najdu
správný časoproud. Nechci skončit v nějaké paralelní
realitě, kde má každý koňskou hlavu. I když,
tady zase všichni nosí zářivé teplákové soupravy.
Rok 1991 byl skutečně děsný!

A druhý:
Neboj, nezapomněl jsem na tebe (ani na tvou
ubohou nohu). Koupil jsem ti v tom nově otevřeném
obchoďáku v Shephard’s Bush pěknou bonboniéru.
Snad ti chutná tmavá, mléčná, bílá a rajčatová
čokoláda.
PS: Doufám, že to „je“ rajčatová čokoláda. Vlastně
si nejsem ani jistý, zda rajčatová čokoláda vůbec
„existuje“. Ale v těchto primitivních zemích a časech
člověk vážně nikdy neví.

„A chutná ti rajčatová čokoláda?“
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„Abych pravdu řekla, Doktore, vůbec nevím, co to
je rajčatová čokoláda, a nejsem si ani jistá, jestli mám
chuť ji zkoušet.“
„Moudrá volba,“ přitakal Doktor. „Ale proč mi to vůbec ukazuješ?“
„Chci vědět, proč jsi je posílal.“
„A taky chceš vědět, kde máš čokoládu, že ano?“
„Ne, ani moc ne. Jen mi to přijde…“
„Ano?“
„Divný. Přijde mi to divný. Doopravdický pohlednice. Od. Tebe. Když máš svou TARDIS. A vůbec, kde
je Scunthorpe?“
„Ani ti nevím, jestli jsem tam kdy byl,“ zamyslel se
Doktor. „A i když to trochu připomíná moje písmo,
není to moje písmo. Takhle já téčka nepíšu a ty kudrlinky pod ypsilonem přímo nesnáším.“
„Takže kdo mi ty pohlednice poslal, když ne ty?“
„Tvá Matka rodu?“
„Kdyby to byla ona, byly by plné nadávek na dlaždiče. A navíc by nepocházely z planety Země.“
„To je fakt. Tak nemůžou být od tvého milého starého dědečka? Ten je trochu ťuk-ťuk-ťuk,“ navrhl Doktor a poklepal si prstem spánek. „Určitě si většinu času
myslí, že bydlí ve vesmíru.“
„Hele!“
„Ledaže…“
„Ano?“
Doktor na Keri chvilku mlčky zíral. „Ale ne, nic. Určitě nic.“
„Doktore?“
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