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Na každou generaci čeká její Bílá hora, Mnichov 
nebo 21. srpen 1968. Přeji Vám, abyste se – 

až budete stát na křižovatce dějin – dokázali 
rozhodnout správně. Abyste měli odvahu i sílu 

zůstat věrni principům lidské morálky a cti, 
abyste až do konce svého života byli tím, čím 

jste byli i na jeho začátku – cítícími a myslícími 
lidskými bytostmi, ne zrůdami ve službách 

nenávisti a zla.

_

Všechny osoby a události této knihy jsou 
smyšlené. Jakákoliv jejich podobnost se skutečně 

existujícími osobami nebo událostmi je čistě 
náhodná a nezáměrná.



PROLOG
Zmrzačený muž s vyhaslým pohledem kráčel 

vysokou trávou, v levém podpaždí krabici tvaru 
krychle, v pravé ruce pistole značky Glock. Šel 
nejistým krokem a šel dlouho – tvář měl unavenou 
a kolem něj se nacházely jen nekonečné travnaté 
plochy se stromy pamatujícími mnohem více, než 
kolik pojme lidský život. Před jedním takovým 
velikánem ztratil muž poslední zbytky sil a padl na 
kolena. Balíček opatrně položil do zelené peřiny 
před sebou a z kapsy vytáhl pomačkanou fotografii. 
Políbil ji a poslední dvě kapky slz zmáčely její 
povrch. Svěsil hlavu a přiložil ústí zbraně ke spánku. 
Třeskl výstřel a vítr mu vzal fotografii z ruky.



ČÁST PRVNÍ

Kapitola 1, Denver, USA, červenec 2016

„Mám rakovinu v posledním stádiu. Zbývá mi 
pár měsíců, možná rok, když Bůh dá. Nikdy jsem 
ho o nic neprosil, takže to teď mám u něj schované.“

„Já vám nevím. Před týdnem jsem dostal 
obrovskou chuť na pizzu, tak jsem se začal modlit, 
hodně modlit, ale nic…“

Tvář Davida Kvapila i nadále vyhlížela 
nezaujatě, takřka nepřátelsky. Vypadal jako 
dva tisíce let stará antická socha. Stejně vysoký, 
pohledný, svalnatý – a stejně mramorově chladný 
a emočně prázdný. Místnost, v níž oba muži seděli 
v luxusních kožených křeslech odděleni masivním 
dubovým stolem, se pyšnila obrovskými rozměry 
a nádhernou výbavou stěn, které dominovala 
okázalá knihovna za hostitelovými zády. Navzdory 
svému lesku a okázalosti v návštěvníkovi 
nevzbuzovala žádné kladné pocity. Když mluvili, 
jejich hlasy se rozléhaly prázdnotou. Ve zdech 
starého rodinného sídla se usadilo cosi podivného. 



Bylo to něco smutného, osamělého, něco děsivě 
konečného. Stařec byl poslední svého rodu. David si 
uvědomil, že se starým chřadnoucím pánem umírá 
i tenhle dvě stě let stojící dům.

„Nebojím se smrti, Davide. Smířil jsem se s ní. 
Vám je kolik – pětatřicet? Hm, takže půlka toho, co 
mně. Chápu, že v tomhle věku by se vám rok jevil 
jako ukrutně krátká doba na to zemřít, ale mně ten 
čas připadá adekvátní. Stihnul jsem toho už hodně 
a teď vím, jaké záležitosti ještě musím urovnat, 
abych z tohohle světa odešel s čistým štítem, a že 
nesmím otálet. Kvůli tomu jsem vás pozval. Jedná 
se o poslední záležitost mého uvadajícího života, 
kterou je nutné uvést do pořádku. Prostě nemůžu 
umřít, dokud neuzavřu tuhle poslední kapitolu. 
Budu se s tou potvorou, co mi rozežírá vnitřnosti 
zaživa, prát tak dlouho, dokud bude potřeba.“

David Kvapil cítil, že by se slušelo něco 
poznamenat k promluvě starého, svraštělého pána, 
který se teď natáhl pro sklenici vody a málem ji 
třesoucí se rukou rozlil. Rozhodně nevypadal na 
oněch údajných sedmdesát let. Možná osmdesát, 
osmdesát pět, hádal by David. Jenže rakovina umí 
být svině. Před pěti lety ta mrcha dostala jednoho 
z jeho přátel. Chlap jako hora lehce přes čtyřicet, 
sportovec tělem i duší, a na konci z něj zůstala jen 



kostra potažená nezdravou nazelenalou kůží, které 
manželka musela měnit plíny. Starý Abraham James 
Holmes mu oživil hořké vzpomínky. Neměl už 
žádné vlasy, oči vězely hluboko v tmavých důlcích, 
tváře se propadaly, lícní kosti ostře vystupovaly. Sice 
hodně mluvil, ale co chvíli ztrácel hlas a musel dělat 
dlouhé přestávky. 

„Je mi líto, že umíráte,“ pronesl nakonec vlažně, 
a i když se snažil přimíchat do těch pár slov i trochu 
účasti, výsledek považoval za nevalný. Konec konců, 
proč by ho mělo trápit neštěstí člověka, kterého 
poznal teprve před pár hodinami? Myšlenkami 
bloudil ve svém zpackaném životě, který se mu 
právě rozpadal pod rukama. Cítil, jak mu otěže 
vlastního osudu vyklouzávají z rukou a nic s tím 
nezmohl. Gabriela definitivně odešla a vzala s sebou 
i Nicol. Ve schránce na něj čekala obsílka od 
soudu a hádal, že po skončení rozvodu uvidí svou 
pětiletou dcerku přinejlepším jednou za dva týdny. 
A do toho ta záležitost s Albert Media Press.

„Nežádám vás o falešný soucit,“ mávl starý 
pán rukou a David v tom gestu spatřil cosi 
otráveného, nikoliv však pohrdlivého. Holá lebka 
posetá stařeckými skvrnami se leskla ve třpytu 
lampy a ruka se mu třásla, když tlačítkem přivolal 
služebnou. Dolila mu z karafy sklenici vody 



a Davidovi přinesla další bourbon. „Vím o vás 
dost, abych si učinil představu, že vás trápí spousta 
starostí ve vašem vlastním životě,“ pokračoval A. 
J. Holmes pomalým, unaveným hlasem člověka 
těsně před smrtí. „Proč byste měl litovat nechutně 
bohatého miliardáře, kterého dostihl nevyhnutelný 
úděl všech živých bytostí? Ještě před pár staletími se 
pohybovala průměrná délka lidského života kolem 
třiceti let – narodit se trochu dříve, oba bychom už 
leželi šest stop pod zemí. Myslím, že si proto můžu 
gratulovat k tomu, jak dlouho jsem žil.“

„Máte pravdu,“ přikývl David, vzal si sklenku 
a přešel se před okno. Venku fičel ukrutně silný vítr 
a rval listí ze stromů lemujících honosné sídlo jako 
němá stráž věků. Blížila se bouře a David přemýšlel, 
zda nezruší jeho zpáteční let do New Yorku. Se 
zády do místnosti dokončil myšlenku: „Je mi fuk, 
že umíráte, pane Holmesi. Strčte si svou rakovinu 
i peníze někam. Nechápu, proč jsem sem vůbec 
letěl. Váš telefonát byl šílený.“

„Možná šílený, ale pro vás i dost zajímavý, jinak 
bychom se tu teď spolu nebavili.“

Od chvíle, kdy před čtvrt rokem ztratil kontakt 
s Nicol, si David připadal stejně jako statné duby 
za vyleštěným sklem. Týraný a bezmocný. Zmítaný 
okolními vlivy, se kterými nemohl bojovat, pouze 



strpět, co mu provedou. Gabriela mu dávala 
dostatečně dlouho najevo, že to mezi nimi neklape, 
ale dalo se jejich manželství vůbec zachránit? 
Poslední dobou si byli už tak vzdálení, že se ani 
nehádali, nepodváděli, jen prostě… Vyrostla mezi 
nimi zeď odcizení a neporozumění a schovávala 
před nimi navzájem všechno to dobré, co je kdysi 
spojovalo. Tak jako na podzim zmizí listí staleté 
aleje, vytratila se i jejich láska a zůstalo jen holé, 
prázdné nic.

„Děkuju za ten projev vašeho skutečného já,“ 
ušklíbl se starý pán a očka mu poprvé zajiskřila. 
„Potřebuju, abyste se ke mně choval zcela upřímně. 
Kupuju si nejen vaše schopnosti výborného 
investigativního novináře, ale i naprostou loajalitu 
a oddanost naší věci.“

„Naší? Ještě ani nevím, co po mně žádáte,“ 
ohradil se David a ani se nesnažil skrýt podráždění. 
Nelíbilo se mu, jak stařec automaticky počítá s jeho 
zájmem. Jak si na něj činí nároky. Že ho oslovuje 
křestním jménem. „Nejsem děvka na prodej.“

„To jistě ne, ale dohodneme se. Věřte mi.“
David se posadil zpátky naproti mrtvole na 

dovolené. Zhluboka vzdychl a pokynul rukou na 
znamení, že poslouchá.



„Peníze v sobě skrývají neuvěřitelnou moc. 
Můžu vám učinit nabídku, kterou jednoduše 
nemůžete odmítnout. Pochybujete? Pak jste 
pokrytec. Každý na tomhle světě má svou cenu, 
i když nemusí být nutně vyjádřena penězi. Každý 
se dá koupit, Davide, to je zlaté pravidlo, které se 
naučíte velmi rychle, pokud se stanete tak bohatým 
jako já. Jistě, ne všechny věci se dají koupit, 
jako kupříkladu moje zdraví, ale lidé ano. Lidé 
především. Vy teď potřebujete peníze a vliv a já 
vám oboje poskytnu. Zároveň to, co budete dělat, 
vám přinese i skvělý materiál na reportáž, která se 
stane odhalením století. Takže vám nabízím nejen 
finanční, ale i profesní motivaci. O vašich ambicích 
přitom nepochybuji.“

„Víte toho o mně trochu moc, nezdá se vám?“
„Jedna z výhod toho být miliardářem.“
„Ve svém oboru jsem si získal slušné renomé 

i bez vás. Moje reportáže i jméno mají zvuk, můžu 
zavolat do tuctu novin nebo televizí, kde mi zulíbají 
nohy, když k nim nastoupím. Proč si, zatraceně, 
myslíte, že jsem odkázaný na vaše peníze?“

„Z velmi prostého důvodu, milý příteli,“ usmál 
se starý pán a David pocítil omračující úder 
neviditelnou pěstí do žaludku. V tónu hostitelova 
hlasu a jeho blaženém výrazu se promítala povýšená 



přezíravost patricijů vůči plebejům, která se táhla 
dějinami už od antického Říma. Bohatí budou mít 
vždy pocit nadřazenosti nad méně majetnými, vždy 
budou existovat králové a otroci, pánové a poddaní, 
horních deset tisíc a chudina, jen jména pro to 
všechno se změní. Jinak nic.

„Tak ven s tím,“ pobídl ho netrpělivě. Starý pán 
se zakuckal.

„Budete pro mě pracovat kvůli Nicol.“
„Jak- prosím? Asi jsem špatně rozuměl. Budu… 

kvůli Nicol?“ zaskřehotal David a zatoužil po další 
sklence bourbonu.

„Jste skvělý novinář, o tom žádná. Proto také 
nyní sedíte naproti mně – nevybral bych si nikoho, 
komu stoprocentně nevěřím, že dotáhne úkol 
do konce. Jenže noviny, v nichž jste si vybudoval 
tak skvělou pozici, koupil koncern Albert Media 
Press a lidé v jeho čele nepatří mezi vaše skalní 
fanoušky, co říkáte? Naopak se domnívám, že vůči 
vaší osobě cítí jistou zášť poté, co jste jim provedl. 
Dá se proto předpokládat rychlý úbytek článků 
z vašeho pera z předních stránek a s tím související 
ústup z výsluní čtenářské přízně. Znáte to, sejde 
z očí, sejde z mysli… K čemu bude sebelepší 
reportáž, když zůstane zahrabaná na straně dvacet 
čtyři pod obří reklamou na nový lék proti potížím 



s prostatou? V dnešní předimenzované a uspěchané 
době už na třetí straně čtete pouze titulky a na páté 
noviny vyhazujete do koše.“

David cosi zamručel, ale nahlas neřekl nic. Tuhle 
starou novinářskou pravdu samozřejmě znal. A taky 
věděl, že pro Albert Media Press představuje jeho 
osoba něco srovnatelného s osinou na jednom 
citlivém místě.

„Po čase začnete být nespokojený, půjdete hledat 
práci jinam. Samozřejmě, najdete ji, nicméně 
chvíli to potrvá a nebude to podle vašich představ, 
alespoň zpočátku ne. Vytvořil jste si psaním řadu 
nepřátel, kteří si nenechají ujít příležitost vidět vás 
na kolenou. Najdou si smyšlené důvody pro váš 
nečekaný konec a Albert Media Press vás očerní 
tak, že vrátit se v čase před občanskou válku, budete 
až do konce života dřít na bavlníkových plantážích 
v Alabamě. A mezitím vám poběží čas. Bydlíte 
v garsonce o pětadvaceti metrech čtverečných. 
Nemůžete si dovolit lepší bydlení, tím spíše ne 
slušného právníka pro rozvodové řízení. Chcete se 
zastupovat sám? Blázne! S takovou spor o dceru 
prohrajete za týden. Vaše manželka sice nevydělává 
horentní sumy, nicméně C. D. Spencer & Son 
nepatří v právním světě mezi úplný odpad. Pro mě 
znamenají samozřejmě bezvýznamné nuly, ovšem 



pro ni zlatý důl a pro vás noční můru jak z hororů 
Stephena Kinga. Rozcupují vás na takhle malé 
kousíčky! Ani si proti nim neškrtnete. Co když vám 
ale seženu a zaplatím ty nejlepší právníky v téhle 
zemi? Takové právníky, se kterými získáte dceru do 
péče ještě dříve, než soud vůbec začne?“

„Chcete tím naznačit, že…?“
„Že výsledky soudních přelíčení jsou dány 

dopředu? Samozřejmě, že ano. Protože v nich přece 
nejde o spravedlnost. Nezvítězí ten, kdo se nachází 
v právu, nýbrž ten, který si zaplatí schopnější lidi, 
aby přesvědčili ostatní, že je v právu. Jinými slovy, 
ano, peníze vyhrávají soudy. Ale ne korupcí, nýbrž 
naprosto legálně a počestně.“

„Počestně,“ odfrkl si David a cítil se na nic. 
Stařec zabrnkal na citlivou strunu. Bolest, která mu 
zaplavila nitro, byla tak silná a bylo jí tolik, až se 
divil, že mu nevytéká ven z těla ústy, nosem i ušima. 
Toužil nikdy neslyšet a nemyslet na nic z toho, co 
tu teď padlo. A přesto musel. Proto dorazil. Protože 
doufal, že mu tenhle starý blázen hodí záchranný 
kruh.

„Za předpokladu, že bych uvažoval o vaší 
nabídce, jakou práci byste po mně žádal?“ odhodlal 
se a upřel na nemocného pronikavý pohled.

„Nejprve mi povězte, co víte o Edenii.“



„Asi tolik, co každý druhý,“ pokrčil David 
rameny a zvedl se ze židle. Z nějakého důvodu 
se potřeboval hýbat, aby se mu lépe přemýšlelo. 
Edenie… Proč zrovna tohle téma? Starý pán 
pokynul blahosklonně hlavou a přivolal tlačítkem 
služebnou. Karafa s jantarovým mokem tentokrát 
zůstala na stole a David pochopil, že vyprávění 
zabere zřejmě víc času, než předpokládal. Nervózně 
se podíval na hodinky, zatímco stařec spolkl dvě 
pilule prášků. Do okenní římsy zabubnovaly 
první kapičky studeného deště jako předzvěst 
přicházejícího běsnění živlů. David si prohrábl 
krátké světlé vlasy a plné rty svlažené alkoholem 
začala opouštět první slova pozoruhodného 
příběhu.

„Někdy v padesátých letech polský podnikatel, 
milionář a filantrop židovského původu, Stanislav 
Plodiewski, koupil od Britské koruny bezvýznamné 
souostroví v Jižním Pacifiku. Za války prošel 
vyhlazovacím táborem Auschwitz-Birkenau, 
kde ztratil všechny příbuzné. Sám tam přežil 
neuvěřitelné dva roky. Jako zázrakem nejenže 
nezemřel, ale po válce dokonce získal zpátky 
i podstatnou část rodinného majetku. Nepochybně 
díky kontaktům rodiny Vladislava Znanieckého, 
Plodiewského blízkého přítele, s Američany. 



Plodiewski se poté rozhodl veškeré prostředky 
investovat do vybudování lepšího světa. Toužil 
založit jakousi novou společnost bez politiky, peněz, 
zla, násilí… A tak koupil již zmíněné souostroví.“

„Zatím tu pohádku vyprávíte nádherně, až byste 
mě uspal. Dočista jako oficiální propaganda.“

„Plodiewski se dohodl s Američany a Sověty, 
že jeho ostrovy zůstanou mimo sféru jejich vlivu 
a zaplatil jim, aby se úplně zapomnělo na jejich 
existenci,“ pokračoval David. „V žádné mapě 
ani atlasu vydaném od padesátých let tenhle 
kus pevniny nenaleznete. Těžko hádat, kolik to 
Plodiewského stálo, nicméně investice se vyplatila. 
Půl století se jeho sociální experiment rozvíjel, 
aniž by se do něj vměšoval kdokoliv zvenčí. Získal 
padesát let na to, aby uvedl v praxi myšlenky, které 
filosofové označují za utopistické.“

„A dokázal to?“
David pokrčil rameny. „Oni to tvrdí.“
„Věříte jim?“
Opětovné pokrčení ramen a podrbání se na 

špičce nosu. Davidovy modré oči zůstávaly klidné 
až lhostejné. „Chybí mi důvody pro i proti. Nevím. 
A hlavně, nesejde mi na tom.“

„Padesát let, kdy nikdo nevěděl, co se na těch 
zatracených kusech skalisek děje… Věříte tomu, co 



říkáte, Davide? Snu o spravedlivé společnosti bez 
zla?“

„Záleží na mém názoru? Ptal jste se, co vím 
o Edenii. Nemůžu citovat jiné informace než 
oficiální zdroje, protože i když se v roce 2010 
Plodiewského vnuk rozhodl opustit bezpečí 
anonymity a vystoupil s projektem svého dědečka 
ze stínu, širší veřejnost se stejně mnoho informací 
nedozvěděla.“

„Nedozvěděla se vůbec nic, pokud vás můžu 
opravit.“

„Nicméně z projektu Edenie se stal samostatný 
suverénní stát – Edenie. Uznala ho OSN a většina 
významných států po celém světě. Desítky milionů 
lidí každoročně žádají o udělení občanství, ale 
jen nepatrnému zlomku vyhoví. Všichni si myslí, 
že jdou do ráje, jenže informací existuje jen 
poskrovnu. Na edenskou půdu nesmí vstoupit 
nikdo bez platného občanství, Plodiewského 
potomci veřejnosti neposkytují žádné informace 
s výjimkou tiskových zpráv, ty ale většinou 
postrádají jakoukoliv výpovědní hodnotu, Edenie 
nekomunikuje s okolním světem a neúčastní se 
mezinárodních vztahů ani obchodu. Tuto izolaci 
prezentují jako nutnost pro zachování svého 
životního stylu, nicméně…“



„Ano?“ povytáhl A. J. Holmes sotva viditelné 
obočí.

„Neubráním se jisté míře skepse. Čím víc se totiž 
něco navenek blýská, tím hůř to pod povrchem 
zapáchá. Víte, když to je tak dokonalá země, proč 
nikdo nesmí vědět ani to, z kolika ostrovů sestává? 
Kolik na nich žije lidí? Jakým způsobem funguje 
jejich ekonomika, když jsou uzavřeni do sebe jako 
do neproniknutelné bubliny? Co jejich lékařství, 
školství, soudní systém? Napadají mě stovky 
zásadních otázek, ale kromě oficiálního mediálního 
obrazu neexistují žádná relevantní data, svědectví, 
dokumenty… A jako investigativní reportér se 
nespokojím s jediným zdrojem, pokud si chci 
vytvořit solidní úsudek.“

„O tom, na jakých principech stojí jejich 
společnost a ekonomika, se přece netají,“ nadhodil 
starý pán a David zachytil v chraplavém tónu cosi 
potutelného. Se zájmem se podíval na hostitele, 
který nyní nevypadal ani zdaleka tak křehce 
a zranitelně jako na počátku hovoru. Vyzařovala 
z něj až divošská energie. Davidovi došlo, že na 
Edenii něco ví – něco, co by se jejím představitelům 
nelíbilo.

„Plodiewski tvrdil, že chce vybudovat ideální 
společnost. Místo, kde bude fungovat přímá 



demokracie, tak, jak ji predikoval Rousseau a jiní 
osvícenští filosofové. Věřil, že lidé nepotřebují 
vládu pevné ruky, jen určitou výkonnou složku. 
Všichni měli disponovat rovnými občanskými 
právy a o veřejných záležitostech se mělo 
rozhodovat hlasováním na sněmech či losem. 
Plodiewski odmítl i koncept peněz. Hlásal, že 
v jeho společnosti nebudou vůbec potřebné. Každý 
bez rozdílu původu či schopností dostane práci, 
bydlení, jídlo i ošacení. Určitě ho nesmírně silně 
ovlivnila traumatická válečná zkušenost. Na druhou 
stranu…“

„Pochybujete…“
„Hovoříme o ideách, ne o reálném světě. 

Je to pěkná utopie, která se hezky vyjímá na 
stránkách filosofických knih a úžasně se o ní 
rokuje v debatních kroužcích na vysoké škole, ale 
ještě nikdo ji nepřetavil do praxe. Proč ne? Vždyť 
pokusy existovaly napříč staletími a zkrachovaly 
do posledního. Zdá se, že z nějakého důvodu lidé 
prostě nejsou schopni takového života. Třeba by 
to fungovalo v nějaké malé skupině deseti, sta, 
možná tisíce lidí, ale celá země? Stát bez vládnoucí 
vrstvy a třídních rozdílů? Nic takového za pět 
tisíc let nežilo jinak než v něčích myšlenkách. 
A najednou…“



„…najednou někdo přijde a tvrdí, že takový 
stát existuje už více jak půl století, ovšem odmítá 
o tom poskytnout jiný důkaz než své čestné slovo. 
Odmítnou veškeré návštěvy s odůvodněním, 
že jejich způsob života je možný jen bez cizího 
vměšování. Nepřijde vám to divné?“

„Jediné, co mi momentálně přijde divné, je fakt, 
jak rychle se vám zde odpařuje alkohol,“ zamžikal 
David víčky. Skutečně vyprázdnil celou karafu? Na 
začátku se hladina pohupovala téměř v polovině 
a nyní se stydlivě krčila u dna. „Možná by mi 
neuškodil pro změnu hlt vody.“

„To se dá zařídit,“ přikývl starý pán a přivolal 
tlačítkem služebnou. Když je půvabná dívka 
s hispánskými rysy obsloužila, poručil jí ještě otevřít 
okno.

„Ale pan doktor-“
„Neplatím vás za řeči a už vůbec ne za 

odmlouvání! Miluju vůni deště! Chci ji nasát ještě 
předtím, než umřu! Tak okamžitě otevřete to 
zpropadené okno a zmizte!“

David scénu mlčky přešel. Starý pán ho požádal 
o chvilku strpení a jiným tlačítkem na pracovním 
stole se spojil s majordomem. „Bruci, vyhoď 
okamžitě tu novou holku. V tomhle domě za dvě 
stě let jeho existence nebyl nikdy trpěn personál, 



který by odmlouval jeho majiteli!“ Když se trochu 
uklidnil, zamručel: „Tihle přistěhovalci…,“ a loupl 
okem po Davidovi. Ten pochopil, že poznámka 
nevylétla z bledých okoralých úst náhodou 
a rozhodl se výzvu přijmout.

„Myslím, že všichni v téhle zemi jsou 
přistěhovalci. Kromě indiánů ovšem.“

„Rozdíl spočívá v tom, jak dlouho tu žijeme. 
Naše rodina přišla do Nového světa v roce 1603, 
v době, kdy New York ještě vlastnili Holanďané, 
a jmenoval se Nový Amsterodam. Na téhle půdě,“ 
ukázal prstem na parkety, „hospodaří generace 
mého rodu už čtyři století. Prolévali jsme za tuhle 
zemi krev ve všech válkách, v níž bojovala.“

David navázal na jeho vzrušený projev 
o poznání mírnějším tónem. „Můj otec s matkou 
emigrovali z Československa pět let před mým 
narozením. Nechali tam všechno. Svoje blízké, 
kamarády, majetek, ale i svou vlast, kořeny 
a desítky let předchozího života. Vše pouze kvůli 
tomu, aby jejich děti žily ve svobodné zemi. Dva 
roky se protloukali v Západním Německu, než se 
dostali sem. Původně přitom chtěli do Kanady, 
protože maminka měla v Torontu vzdálené 
příbuzné. A přesto si nemyslím, že bych byl méně 



Američanem než vy nebo naopak více než ta 
nebožačka. Tahle země je stejně moje jako vaše.“

„Jste zdatný rétor. Nebudu vás mít rád, když mi 
budete odporovat, ale budu vás respektovat.“

„Nikdy se nechovám tak, abych se někomu 
zalíbil proti svému přesvědčení.“

„To mě těší, protože v takovém případě byste 
neměl šanci zasloužit si moji úctu. Samozřejmě 
jsem si zjistil anamnézu vašeho rodu, mohu-li to 
tak nazvat. Vím nejenom o hrdinství, nebo chcete-
li bláznovství vašeho otce, stejně tak jsem si zjistil 
spoustu zajímavých informací i o vašem dědečkovi. 
Pocházíte ze vskutku zajímavého rodu.“

„Strkáte nos do věcí, do kterých vám nic není!“ 
zbrunátněl David.

„Nerozčilujte se. To patří k byznysu. Působíte 
na mě jako čestný člověk, kterému se boj proti 
nepravostem uhnízdil v krvi. Že ho máte přímo 
geneticky zakódovaný v buňkách. A proto budete 
ten pravý pro úkol, který vám hodlám svěřit. Edenie 
totiž představuje jen obří bublinu, která když 
praskne, odhalí jediné – podvod. Sice netuším jaký, 
ale vím, že existuje. Stejně jako když miliardy lidí 
věří v Boha, aniž by ho kdy spatřili, celá planeta 
Země uctívá Edenii jako vysněnou zemi, ale přitom 
o ní doopravdy nic neví. Opravdu je to ráj? Na to, 



abychom zjistili, jak se to má s Boží existencí, jsme 
my dva krátcí pánové, Davide. Ovšem rozluštit 
záhadu Edenie už bychom s mými financemi 
a vašimi schopnostmi mohli, nezdá se vám? Chci, 
abyste odhalil její tajemství, ať už je jakékoliv.“

David se na několik minut odmlčel a na tváři se 
mu uhnízdil neproniknutelný výraz. Prsty si přitom 
pohrával se sklenicí vody, jako by nad něčím stále 
dokola váhal. „Tvrdíte, že Edenie neznamená nic 
víc než obří podvod. No dobře,“ protáhl a bedlivě si 
hostitele prohlížel. Oči se mu stáhly do krokodýlích 
štěrbinek a celé tělo se napjalo v předtuše 
prehistorického boje. „Dejme tomu, že jste vzbudil 
mou zvědavost. Můžete mi ale předložit konkrétní 
důkazy?“

„Začnu trochu zeširoka. Nezbývá mi moc času 
ani sil, proto mi teď dopřejte tu pošetilost trochu 
se rozpovídat, když přede mnou sedí pozorný 
posluchač a moje tělo ještě neumírá. Možná už 
nedostanu příležitost si s někým takhle popovídat,“ 
pousmál se starý pán, ale na tváři se mu zráčil výraz 
plný bolesti a únavy. David nepotřeboval lékařský 
diplom, aby si uvědomil, jak vyčerpaný je.

„Zaplatil jste mi letenky i plat za tenhle den, 
takže ten čas využijte dle svého uvážení. Koupil jste 
si ho.“



„Správně. Učíte se rychle, že ano? Víte, za sedm 
dekád jsem poznal pravdu o světě, o společnosti, 
o lidském charakteru a povaze. Peníze dávají 
člověku strašně velkou moc. Obrovskou a strašlivou 
zároveň. A s mocí bývá problém. Zvláště 
s takovouto. Někdo říká, že moc a peníze kazí 
charakter, jiný, že ho pouze doopravdy odhaluje. 
Vyberte si. Podle mého úsudku jsou všichni lidé 
špatní a zkažení, jen to umí více či méně dobře 
skrývat. Nás dva nevyjímaje. Každý den se o tom 
můžete přesvědčit na vlastní kůži. Život v lidské 
společnosti probíhá podle mnohem drsnějších 
a nelítostnějších pravidel než mezi zvířaty. A někdy 
dokonce i bez pravidel.

Možná čekáte, že pronesu vzletnou, patetickou 
frázi o tom, jak bych si někdy přál být chudý. 
Nejsem idiot. Nikdo netouží po chudobě. Peníze 
představují skvělou věc, ale nesmí se zapomínat, 
že jde o pouhý prostředek štěstí, nikoliv štěstí 
samotné. My dva jsme se poznali před cirka třemi 
hodinami. Za tu dobu jste si na mě utvořil názor 
a nyní mě považujete za arogantního, domýšlivého, 
možná trochu vrtošivého starce, kterému leží na 
kontě miliardy dolarů, a jediné, co vás drží v téhle 
místnosti, je naděje, že část z těch peněz se přesune 
i na váš účet. Takže nejste v ničem lepší než já.“



„Netvrdil jsem to.“
„Ale uvažujete tak. Chudí lidé si z nějakého 

pošetilého důvodu vždy myslí, že jsou morálně lepší 
než bohatí. Jako by se za každým bohatstvím nutně 
skrýval podvod. Jako by se jeden nesměl mít lépe 
než druhý. Tohle levičácké smýšlení se mi hnusí!“

„Nicméně přesně na těchto zásadách stojí 
Edenie,“ pokýval David ztěžka hlavou. „Vzdali se 
peněz, všichni dostávají statky rovným dílem, každý 
má právo na jídlo, ošacení, práci a bydlení… Pokud 
tenhle pocit nelibosti pramenící jen a jen z vašeho 
ega považujete za důkaz čehosi, začínám litovat 
času, který jsem strávil v letadle.“

„Ne tak zhurta, příteli. Jsem až do morku kostí 
přesvědčený kapitalista. Všechno, co jsem v životě 
získal, jsem si vydobyl vlastní pílí nebo zdědil po 
předcích, kteří po generace rozšiřovali rodinou 
doménu krví, potem a slzami. Nikdo nám nedal 
nic zadarmo, všechno jsme si vydřeli sami. Stejně 
jako jste se vypracoval vy. Mohl jste skončit v nějaké 
špinavé díře nebo se protloukat jako ta holka, 
kterou jsem před půl hodinou vyrazil a která jako 
tisíce dalších čeká, že jí štěstí spadne samo do klína. 
Nespadne. Vy jste štěstí šel naproti, i když jste se 
nenacházel v nijak skvělé startovní pozici. Rodiče 
neuměli jazyk, pracovali na podřadných pozicích 



a kolikrát jste celé měsíce neměli co jíst. A přesto 
jste vystudoval vysokou školu v cizí zemi a prosadil 
se v těžké branži.

 Socialismus, potažmo komunismus, je nemoc 
mládí, kdy ještě věříte, že změníte svět v lepší 
místo. Místo, kde se budou mít všichni dobře, 
nebudou si závidět, podvádět se, okrádat jeden 
druhého… Jenže když dospějete, pochopíte, že 
tonete v bludech a iluzích, jež sice nepostrádají 
vznešenou krásu a ušlechtilost, jenže servírovat je 
člověku znamená stejnou hloupost jako chtít naučit 
prase jíst příbory. Prostě blbost!“ vyrazil ze sebe 
a tvář mu potemněla. Když se znovu nadechl, hlas 
mu ještě víc zdrsněl. „Nasypte praseti kýbl sraček 
do džberu a bude šťastné! Učte ho jíst z talíře a bude 
vás nenávidět! S lidským charakterem se to má na 
vlas stejně. Společnost na socialistických principech 
jednoduše nemůže fungovat – to je holý fakt, ať 
jste demokrat, fašista, kapitalista nebo komunista. 
Nezáleží na ideologii, ale na lidech. Vezměte si 
příklad z křesťanství. Ježíš přinesl lidem krásné 
ideály o lásce k Bohu a bližnímu, o milosrdenství, 
o hodnotě života, o štěstí. A jeho následovníci se 
ve jménu té samé lásky dva tisíce let mydlili hlava 
nehlava, až v zápalu misijní horlivosti vyhubili celé 
národy. I z nejkrásnější věci lze vytvořit nejubožejší 



ohavnost, to si pamatujte. Vždycky totiž záleží na 
lidech.

Edenie vyhlíží jako úžasná idea, ale právě tím 
a pouze tím je a zůstane. Z hlediska ekonomiky 
i lidského charakteru patří do říše snů. 
Neúspěšných pokusů o Edenii jsme zažili v dějinách 
už přehršel, ať už se bavíme o chiliastických 
hnutích, průmyslnících 19. století s velkým 
srdcem nebo třeba hippies. Zajímavé, že každý 
hippie nakonec buď dospěl, nebo skončil špatně, 
že? A pak najednou někdo přijde a tvrdí, že už 
tu po tři generace funguje soběstačná, dokonale 
šťastná společnost, ze které by si Marx s Engelsem 
ustříkávali blahem, ovšem není přitom ochotný 
podat sebemenší důkaz skeptikům? Věřte, nebo 
nechte být. Děkuji pěkně, ale nevěřím. Uvěřil 
bych, kdyby se psal rok 2016 před Kristem a ne 
2016 po Kristu, a kdybychom se bavili o vesnici 
s deseti rodinami a ne o ostrovech, na nichž údajně 
žijí desítky tisíc spokojených rodin. Nepřipadá 
vám zajímavé, že nejsou svolní poskytnout ani 
ty nejzákladnější informace o tom, jak početná 
populace na nich žije? Proč? Co když slavná Edenie 
ani neexistuje? Viděl někdo satelitní snímky? Plul 
někdo kolem jejich břehů?“



„Kdyby ovšem neexistovala,“ David zatajil dech, 
„co by se dělo se všemi těmi lidmi, kteří na ni 
každoročně odplouvají?“

„Dobrá otázka, že ano?“ zamrkal stařec a na 
moment se mu vrátila barva do tváře. „Kam a proč 
plují? Kde končí lidé, které vezou na palubě? Proč 
se dosud nikdo z Edenie nevrátil? Opravdu jsou 
tam všichni tak šťastní, že ani jediný z tisíce si to 
nerozmyslel?“

David mlčel a ohrnul spodní ret. Starý pán 
sáhl do šuplíku masivního pracovního stolu 
a opatrně vyndal dva archivní výtisky novin, 
které položil na desku vedle sebe. David zahlédl 
v záhlaví černobílého tisku rok 1936 a tučný nadpis 
v polštině. Na první pohled oba výtisky vypadaly 
k nerozeznání stejně. David dokonce přečetl datum, 
i když k němu leželo vzhůru nohama. Shodovalo 
se. Přesto se mu zdálo, že sazba článků se v pravém 
dolním rohu liší.

„Víte, kdysi mě přítel zabývající se dějinami 
seznámil se zajímavou statistikou. Historici píší 
nejvíc o dvou obdobích. O žádné jiné epoše, 
válce nebo osobnosti nevzniklo tolik publikací 
jako o Napoleonovi Bonapartovi a druhé světové 
válce v čele s Hitlerem. A přestože o druhém 
tématu vzniklo i nepřeberné množství televizních, 
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