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První kapitola

Neznámý tajemný
příchozí

Na Sibiři přichází podzim velmi brzy. Maxim prožil tři roky 
v jižních krajích a proto brzkému nástupu chladného období 
již odvykl. Prudký vítr mu zalézal až do morku kostí a každou 
chvíli se otřásl zimou. V duchu sám sebe plísnil za to, že si s se-
bou nevzal teplejší oblečení. Sice si tady před třemi dny koupil 
pletenou čepici, ale do teplé bundy se mu nechtělo investovat 
– vždyť do neděle bude zase doma.

Velké hodiny na nádražní budově zářily v mlze: bylo na 
nich šest hodin ráno. Ovšem moskevského času, na místě je 
o tři hodiny víc, tedy devět, pomyslel si Maxim. I on si včera 
natočil náramkové hodinky podle Moskvy, tak je to na cestách 
pohodlnější… Do odjezdu vlaku zbývaly čtyři hodiny.

Za normálních okolností by se Maxim nevydával na ná-
draží tak brzy. Ale jeho přítel André, u něhož byl na týdenní 
návštěvě, ho nemohl doprovodit přímo k vlaku, protože musel 
do práce a neměl už žádné volno. Maxim se na něho vůbec 
nezlobil, protože chápal, že se to může stát každému. Uplynula 
teprve hodina od okamžiku, kdy se rozloučili, přátelsky objali 
a rozešli každý svou cestou. André do práce, přičemž doufal, že 
jeho šéf neucítí zápach alkoholu; včera totiž trochu oslavovali. 
A Maxim na nádraží, zachumlán do své oblíbené, byť na místní 
poměry poněkud tenké džínové bundy.

Na nádraží se dostal rychle. Prohlédl si jízdní řády a pře-
svědčil se, že jeho vlak skutečně odjíždí, kdy má – a znovu 
vyšel ven. Kam jít? Chvíli jen tak postával a přemýšlel, jak na-
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ložit se zbývajícím volným časem. Napadlo ho, že by mohl za-
jít do kina, koneckonců času měl na to habaděj. Ale vzpomněl 
si, že po ránu dávají většinou dětské nebo kreslené filmy. Tak
tuto možnost zavrhl a dále jen tak bloumal bez cíle po chodní-
ku, přecházel zamyšleně sem a tam, až mu padl zrak na ceduli 
s názvem Internetová kavárna. To taky není špatná možnost, 
pomyslel si, vždyť na internetu nebyl celých deset dní. Určitě 
se mezitím ve světě stalo tolik nových věcí…

Události se odehrály tak, že onoho osudového chladného 
zářijového rána Maxim otevřel dveře podniku, který mu měl 
změnit život. Navíc byl prvním návštěvníkem, kavárna teprve 
otevírala. Pár minut si povídal se slečnou majitelkou, mimo-
chodem velmi pohlednou dívkou, pak zaplatil hodinu surfo-
vání na internetu a vykročil k přidělenému místu s počítačem. 
Stačilo mu půl hodiny, aby shlédl vše, co ho zajímalo, a pak už 
se jen tak potuloval síti a zkoušel různé vyhledávače v naději, 
že náhodně narazí na něco zajímavého. Mezitím se kavárna 
trochu zalidnila, ale pořád byla poloprázdná. Zrovna otevíral 
jakousi novou webovou stránku se zpravodajstvím, když pocí-
til, že mu někdo zezadu položil ruku na rameno.

Tak se ohlédl. Byl to muž ve věku asi třiceti let, jehož pra-
vou líci protínala jizva a obličej zdobily pronikavé šedé oči. 
Maximovi se zdálo, že z něho cítí silné napětí.

„Promiň, hochu, ale potřebuji se okamžitě dostat do sítě,“ 
pronesl neznámý tajemný příchozí, bezostyšně ho odtlačil od 
počítače a se slovy „Tady máš!“ mu doslova vrazil do dlaně 
storublovou bankovku. Pak ho úplně vystrčil ze židle.

„Ale tady je volných míst spousta,“ nesměle hlesl Maxim, 
zcela šokovaný drzým a neformálním chováním dotyčného. 
Ale muž ho zřejmě neslyšel, jeho prsty se rozeběhly po kláves-
nici. Maxim zmateně postával vedle, bezradně svíral v dlani 
peníze a nevěděl, co má dělat – jeho oči jako by se nemohly od-
lepit od monitoru. Drzý příchozí si otevřel jakousi přihlašovací 
stánku a naťukal heslo, které však zůstalo Maximovi utajeno, 
neboť podivínovy prsty se pohybovaly po klávesnici příliš 
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rychle. Bylo to jakési diskusní fórum. Neznámý muž klikl na 
jedno z témat a otevřel si jej v novém okně, pak rychle napsal 
kratičký text do okénka vespod a odeslal jej. Nato se zprudka 
otočil a vrhl pohled směrem ke dveřím (musel se dívat nad 
dělícími přepážkami mezi jednotlivými místy s počítači). Ma-
xim jeho pohled následoval a všiml si skupinky asi pěti přícho-
zích, již právě kráčeli do místnosti. Ač byl každý oblečen jinak, 
bylo vidět, že patří k sobě a konají jednotně. Jeden muž zůstal  
u vstupních dveří, druhý vykročil k mladičké majitelce kavár-
ny a zbývající tři si to vyrazili směrem k neznámému muži  
u počítače, ovšem tak, aby uzavřeli možné únikové cesty. 

„My o vlku a vlk za humny,“ zabrumlal tajemný podivín, 
rychle kliknul myší na tlačítko odeslat, potom otevřel hlavní 
stránku diskuse a zmáčkl tlačítko blokovat nick umístěné úplně 
dole, načež prudce vstal, chytil Maxima za bundu a trhnutím 
jej posadil na židli. Odehrálo se to během zlomku vteřiny, co 
však Maxima šokovalo, byla obrovská mužova síla a pozoru-
hodně plynulé pohyby. Zdálo se mu, že ten muž je zosobněný 
divoký živel.

Maxim neměl ani tušení, co se tu odehrává, ale když jeden 
z pěti příchozích vytáhl pistoli, trhl sebou a pochopil, že jde  
o něco velmi vážného. Ohlédl se a spatřil podivínského pří-
chozího, jak opatrně ustupuje ke zdi. V jeho očích se zračilo 
podivné odhodlání a vypadalo to, že je myšlenkami úplně jin-
de. Pronásledovatel už měl prst na spoušti, sálem rozezněl něčí 
vylekaný výkřik – když tu se stalo něco, z čeho ho zamrazilo 
v zádech. Vzduch kolem neznámého muže se zatetelil, on udě-
lal krok dopředu a… zmizel.

To není možné, chtělo se Maximovi zvolat. To nemůže být 
pravda! Ale nebyl to ani sen – do stěny, za níž podivín zmizel, 
se s řinčením zabodly dvě velké černé jehlice a za nimi se táhly 
tenké dráty. Teprve nyní Maxim pochopil, že pronásledovate-
lé nejsou ozbrojeni skutečnými střelnými zbraněmi, nýbrž jde  
o jistý druh elektrošokových přístrojů.



29

Andrej Reutov
H

a
c
k

e
ř
i sn

ů
 

„Odešel,“ donesl se k jeho uším rozčílený výkřik jednoho 
z pronásledovatelů. Maxim se jako ve snách otočil k monito-
ru, a za okamžik jej někdo znovu vyhodil ze židle, podruhé 
během krátké chvilky. Ale jestliže poprvé to bylo provedeno 
sice rázně, ale nikoli hrubě, nyní ho jeden z pronásledovate-
lů prostě chytl za límec a vší silou smýkl o podlahu. Druhý 
člen povedené úderné čety – asi to byl jejich šéf – chytil do své 
obrovské tlapy myš a otevřel na monitoru okno se vzkazem 
zmizelého neznámého muže, které se už mezitím objevilo na 
diskusní stránce. Začetl se do něj a pak ze všech sil praštil pěstí 
do stolu:

„K čertu! On je varoval!“ pak se zakabonil, loupl pohledem 
po Maximovi, který pokorně ležel na zemi, odvrátil se a rázně 
vykročil k východu. Ostatní členové jeho komandy se táhli za 
ním. Vstupní dveře bouchly a najednou bylo ticho.

„Lidi, viděli jste to?“ bylo slyšet vylekaný dívčí hlas. „On 
zmizel…“

„Kdo zmizel?“ zeptal se kdosi.
„Ten chlapík… Odstoupil ke stěně a pak prostě zmizel…“
„To nevím,“ odpověděl jiný hlas. „Já si ničeho nevšiml. 

Cožpak někoho hledali?“
Dívka se obrátila na Maxima a žádostivě na něho pohlédla: 

„Vy jste to přece viděl? Ten chlápek přece seděl na vašem mís-
tě! Viděl jste, že zmizel!“

Bylo znát, že je na pokraji hysterie. Maxim se mezitím zve-
dl z podlahy a oprášil si kalhoty, pak pohlédl na dívku a zmohl 
se jen na souhlasné přikývnutí.

„Ano, viděl… Odstoupil ke zdi a potom se pomalu přesu-
nul k východu, a ti chlapíci za ním si ničeho nevšimli, prostě 
ho nezaregistrovali.“

Sám nevěděl, co ho přimělo k tomu, aby zalhal. Asi mu 
bylo prostě té dívky líto, po takovém hysterickém výstupu by jí 
nikdo nevěřil, spíš by se dostala do blázince.

„Ale to ne, tak to nebylo!“ zaúpěla dívka. „Viděla jsem to 
na vlastní oči! Prostě zmizel!“ Vypadalo to však, že je kromě 
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Maxima jediná, kdo si pozoruhodného zmizení neznámého po-
divína všiml.

„Ale ne, vyšel normálně dveřmi,“ trval na svém Maxim. 
Pak si poklidně sedl ke stolu a zabořil pohled do obrazovky 
monitoru, čímž dával najevo, že rozhovor pro něho skončil.

Dívka na to nic neřekla. Otočila se na podpatku a rychle 
odešla, přičemž za sebou hlučně práskla dveřmi.

Po pravdě řečeno se Maxim cítil stejně mizerně jako ona, 
vždyť se nestává každý den, že se setkáte tváří v tvář s magií. 
A toto kouzlo mělo evidentně něco společného s internetovou 
diskusní stránkou, na kterou se právě díval. Nyní si mohl v kli-
du přečíst zprávu, kterou zde zanechal tajemný neznámý. Bylo 
kraťoučké a zabíralo jen jednu řádku.

„Hon začal, lovci do polí. Odstupujeme!!!“ A pod tím se 
skvěl podpis: Sly.

Maxim se roztřesenou rukou dotkl myši – měl divný pocit, 
ale zároveň ho trýznila zvědavost a chtěl se podívat na další 
zprávy. Na této stránce byly kromě čerstvého sdělení onoho 
muže ještě dvě, Maxim si přečetl tu první, ale moudrý z ní roz-
hodně nebyl. Stálo tam:

„Iljasi, všechno chápeš správně. Ale měj na paměti, že tvo-
je činy musí být sladěny s proudem síly a být v jeho řečišti. 
Když z něj vypadneš, posloupnost se nezdaří. Pozorně sleduj 
souslednost události a zafixuj si ty z nich, které mají potřebnou 
karetní barvu. Tak udržíš posloupnost v řečišti.“

To byla osmá stránka, možná předchozí přinesou nějaké 
vysvětlení? 

Ale tady číhala na Maxima zrada. Na předchozí stránky se 
nedostal, protože se objevilo okno vyžadující heslo. Poněkud 
se zpožděním mu došlo, že neznámý stihnul zablokovat nick  
a to zřejmě nyní bránilo v prohlížení předchozích stránek.

Heslo samozřejmě neznal. Po zbývající čas se pokoušel 
proniknout na kloub tajemství neznámého muže a jeho interne-
tových přátel, ale na nic kloudného nepřišel a všechny pokusy 
vyšly naprázdno. Nebylo to tak dlouho, co Maxim začal pra-
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covat s počítačem a neměl potřebné zkušenosti, které by mu 
v dané situaci pomohly. Stihnul si však zapsat adresu stránky, 
na níž bylo umístěno diskusní fórum; doufal totiž, že se na to 
doma v klidu podívá a vše pochopí.

Před odchodem ještě vymazal adresu stránky ze seznamu 
prohlížených, nechtěl, aby se dostala na oči někomu nepovo-
lanému. 

Venku stále foukal silný vítr. Maxim si natáhl čepici až na 
uši, přehodil přes rameno řemen od tašky a vykročil směrem  
k nádraží, hlavou se mu však stále honily myšlenky na magic-
ký čin, jehož se právě stal svědkem. Vnímal závan tajemství, 
dotek záhady. Klíč k tomuto tajemství – zápisník se zapsanou 
internetovou adresou diskusního fóra – mu ležel v kapse.

Cesta domů trvala skoro tři dny a Maxim měl dostatek času, 
aby o všem mohl přemýšlet. Bylo mu jasné, že se opravdu se-
tkal s nadpřirozenem. Pokoušel se vymyslet nějaké rozumné 
vysvětlení tajemného úniku neznámého muže, ale nic neobstá-
lo. Oné dívce v kavárně lhal: uklidnil ji a namluvil jí, že se žád-
né záhadné zmizení nekonalo, že to byl jen zrakový klam a ta-
jemný návštěvník se prostě jen nenápadně vytratil dveřmi. Sám 
sebe však obelhávat nedovedl. Dobře věděl, že se ten chlápek 
rozplynul přímo před jeho očima. A čím byl blíže domovu, tím 
víc ho spalovala nezkrotná zvědavost.

Doma jej přivítal klid a ticho. Maxim si pronajímal byt jed-
na plus jedna na klidném sídlišti v jedné čtvrti města Rostova. 
Do krásného jižního města se přestěhoval hned po ukončení 
univerzitního studia. Bohužel se mu zatím nepodařilo najít od-
povídající zaměstnání, kde by uplatnil získané znalosti v praxi, 
takže jeho diplom se jen tak válel ve skříni a o ukončeném 
biologickém vzdělání svědčily jen květiny na parapetu. Když 
odjížděl, mohutně je zalil vodou a ve skrytu duše doufal, že 
takto napůl zazimované v pohodě přežijí celou dobu jeho ne-
přítomnosti – a nemýlil se! Nyní Maxim ze všeho nejdřív nalil 
vodu do džbánu a důkladně květiny zalil. Teprve poté si vy-
dechnul: Konečně doma!
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Vysněnou, leč neuskutečněnou vědeckou kariéru vyměnil 
za práci opraváře televizorů, neboť ve své době prozíravě ab-
solvoval odpovídající kurz. Nejprve pracoval necelý rok ve 
velkém opravárenském podniku, ale pak odešel na volnou nohu 
– nesnášel, aby mu někdo poroučel. Zpočátku to nevypadalo 
nikterak vábně, ale po nějaké době se vše rozeběhlo a zakázky 
utěšeně přibývaly. Maxim pravidelně inzeroval v populárním 
týdeníku, takže o práci neměl nouzi. Na živobytí mu to stačilo, 
jen při pohledu na květiny se mu do duše plížila nostalgie…

Tajuplné zmizení podivného chlapíka v oné kavárně ne-
daleko sibiřského nádraží Maxima vyburcovalo. Vždy se za-
jímal o všelijaké nevysvětlitelné záhady, nadpřirozeno a další 
zdánlivé nesmysly. Ne že by všemu slepě věřil, ale zároveň nic 
striktně neodmítal. Prostě se ničím nelišil od ostatních a rád si 
nechal pocuchat nervy tajuplnými historkami. Poprvé v životě 
se setkal tváří v tvář kouzlu – skutečnému, nevysvětlitelnému 
zázraku. Nešlo o žádný smyšlený příběh, vždyť to zázračné 
zmizení pozoroval na vlastní oči. Zde leželo tajemství – a proto 
není nic divného na tom, že se po koupeli a rychlé večeři střem-
hlav vrhl k počítači.

Ale hned ho čekalo zklamání. Když se chtěl dostat na in-
ternetovou stránku, jejíž adresu si zapsal do zápisníku, obje-
vila se zpráva error 404 not found, a to znamenalo, že taková 
stránka vůbec v celosvětové síti neexistuje. Maxim celý večer 
proseděl u počítače a pokoušel se všemi možnými způsoby 
toužebnou stránku otevřít. Zkoušel různé kombinace písmen 
a číslic v přesvědčení, že se při zapisování linku spletl, ale nic 
naplat, stránka se prostě neotevřela. Blížila se už půlnoc, když 
si Maxim přiznal selhání. Zůstávala ještě jakási maličká na-
děje, že se diskusní stránka po nějaké době znovu otevře, ale 
mladý muž v hloubi duše dobře chápal, že to jsou marné iluze. 
Všechno bylo úplně jasné: Neznámý muž varoval své kolegy 
na možné nebezpečí a ti za sebou zametli všechny stopy.

Uložil se ke spánku v depresivním stavu, protože měl dů-
vod tesknit – tajemství vyburcovalo jeho zvědavost a dotklo 
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se jeho nitra, ale pak zmizelo a zanechalo v duši prázdnotu  
a skleslost.

Ráno se Maxim nejprve vypravil do redakce místního tý-
deníku a podal si inzerát na příští týden a potom se zastavil 
v blízkém obchodě, kde zakoupil pár součástek k zahraničním 
televizím, které potřeboval. Když se vrátil domů, ihned zase-
dl k počítači, ale ve skutečnosti nevěřil, že by se požadovaná 
stránka otevřela. Tak se také stalo a nic se neotevřelo, přesto 
ho napadlo něco, co mu přineslo novou naději, a sice to, že 
by měl napsat Andrému a povědět mu o všem, čeho se stal 
svědkem. Jemu se třeba podaří vyhledat člověka s tržnou ránou 
na tváři. Jak? To však nevěděl, ale pokud si vzpomínal, André 
vždy projevoval slušné analytické schopnosti a mohl by i nyní 
něco vymyslet. Neznámý muž měl zřetelné poznávací znamení 
– tržnou ránu na pravé tváři – a od této skutečnosti se dalo 
odpíchnout. Text e-mailu sestavoval déle než hodinu, protože 
neustále něco umazával a přepisoval již napsané, až se nakonec 
cítil s výsledkem spokojen a e-mailovou zprávu odeslal.

Několik dalších víceméně nudných dní Maxim netrpělivě 
čekal na Andrého odpověď, ale nic nepřicházelo. Kýžené od-
povědi se nakonec dočkal až za úctyhodné dva týdny, bohužel 
se ale Maximův nápad vyhledat muže s tržnou ránou nesetkal 
s nadšením. Ačkoliv se André vyjádřil taktně a nepsal žádné 
pochybnosti o napsaném, Maxim dobře vycítil, že mu přítel 
nevěří a možná ho má i za blázna… To moc dobře chápal, sám 
by se asi zachoval úplně stejně. Bohužel jsme si odvykli věřit 
na zázraky…

A čas plynul dál, dny přecházely v týdny a týdny v měsíce. 
Brzy tu byl nový rok 2002, jejž Maxim oslavil s novými přá-
teli. Přesto se necítil šťastný: pocit, že promarnil šanci přijít na 
kloub tajemství se neustále vracel…

Jaro se toho roku ohlásilo brzy a uprostřed března se udě-
lalo nezvykle teplo. Maxim dále opravoval televizory, ale stále 
častěji přemýšlel o tom, že tuto činnost opustí a začne dělat 
něco jiného, co by ho bavilo víc. Opravárenství nebyl jeho šá-
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lek čaje, nebyla to ta pravá činnost pro jeho duši… Věděl, že 
žádný člověk nemůže dělat dobře věci, jež nemá rád.

Jednoho sobotního rána jel Maxim trolejbusem k dalšímu 
z mnoha zákazníků. Posadil se a kufřík se součástkami, nářa-
dím, pájkou, zkoušečkou a dalšími nezbytnostmi si položil na 
kolena. Hlavou se mu honila melodie populární písně, která 
tenkrát letěla, a tak tichoučce vyťukával její rytmus na víčko 
kufříku. Trolejbus se dokodrcal na předposlední zastávku, na 
té příští měl Maxim vystupovat. Lenivým pohledem sjel něko-
lik cestujících, kteří nově přistoupili – a tu se zachvěl, jako by 
ho udeřil elektrický proud. Několik kroků od něho stál člověk 
s tržnou ránou, ano, tentýž člověk, který tehdy zmizel.

Maxima to doopravdy šokovalo, jako by potkal mimozemš-
ťana. Takové náhody se nestávají jen tak. Musel to být stejný 
muž s jizvou, jehož viděl tenkrát v kavárně. Klidně tam stál, 
přidržoval se madla a oknem pozoroval ubíhající město. Byl 
asi třicetiletý nebo o něco starší, měl krátké, hezky zastřižené 
rusé vlasy a hluboké šedé očí, které pozorovaly svět pronika-
vým pohledem. Na sobě měl oblečenou černou koženou bundu 
a modré džíny, na levém zápěstí se mu blýskaly zlaté hodin-
ky. Maxim seděl se svěšenou hlavou, tupě zíral na svůj kufřík  
a neměl vůbec ponětí, jak by se měl zachovat.

Trolejbus zastavil na zastávce, kde měl vystupovat – ale 
zůstal sedět. Hlavou se mu honily myšlenky o tom, že by měl 
neprodleně něco udělat, protože další šanci už mu osud asi 
neposkytne. Proto si hluboce povzdechl, zvedl se ze sedačky, 
udělal pár kroků dopředu a postavil se vedle neznámého muže. 
Cítil, jak mu tluče srdce... A právě v tom okamžiku muž s jiz-
vou zvedl hlavu a pohlédl na něho – asi vycítil zvýšený zájem 
o svou osobu. Už se nedalo ustoupit.

„Dobrý den,“ pozdravil Maxim. „Setkali jsme se loni 
v Tomsku. Pamatujete si na internetovou kavárnu u nádraží? 
Tehdy jste mi dal sto rublů.“
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