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Kapitola I 
„To snad není pravda! Poslední den, má odmaturováno a stejně chrní na mojí 

hodině!“ Hlasité nadávání se rozlehlo třídou spolu s klepnutím. 

Suzume, zrzavá absolventka ninja akademie v Konohagakure, se s výkřikem 

vytrhla ze snu a polekaně se narovnala. Ve třídě zbyla sama. Zmateně si pohladila 

hlavu na místě, kde jí jistě rostla boule, a otočila se. Malý postarší učitel držel v ruce 

tlustou knihu a netvářil se příliš spokojeně. Zřejmě čekal vysvětlení. Ona také jedno 

chtěla. 

„Eh, kde jsou všichni?“ zamrkala a hned dotazu zalitovala. Usnula a neprobudilo 

ji ani zvonění. Ani Satoya. To mu spočítá. 

„Kde by tak mohli být?“ přemýšlel mužík a hraně si probíral šedivé vousy na bradě. 

„Už vím!“ vyhrkl náhle. „Jsou doma, protože už dávno zvonilo!“ 

Suzume mu zůstala zpříma hledět do očí, což jí nečinilo žádný problém, protože 

mužík byl prostě prťavý.  

„Každopádně,“ oznámil s úlisnou spokojeností, zvedl nos vzhůru a zavřel oči. 

„Týmy byly rozřazeny a mě ani nenapadne ti povědět, ve kterém jsi. Mělas dávat pozor 

a ne spát. Spát můžeš doma. Navíc se mi líbí představa, jak běháš kolečka po Konoze 

v naději, že snad najdeš někoho ze třídy. Taky se budeš jednou snažit. To bude 

skvělé.“ 

„Tak si to užijte.“ 

Učitel se překvapeně rozhlédl, jelikož dívčino doporučení rozhodně nepřišlo z lavice 

před ním. Místnost zela prázdnotou, jediný průvan, přicházející z otevřeného okna, 

dělal muži společnost. Otevřené okno. 

„Ty malá!“ 

Suzume dopadla do dřepu, ze kterého přešla do běhu. Bylo velmi výhodné mít třídu 

v přízemí. Vesele se zazubila a zabočila k bráně z areálu školy. Očividně nespala tak 

dlouho, stále ji nezavřeli.  

Zastavila se teprve o několik ulic dál, kde se konečně vydýchala. Ostražitě se 

otočila, hledajíc stíhajícího naštvaného trpaslíka, a když nikoho takového nespařila, 

uvolněně vydechla a zahihňala se. Natřela mu to solidně, jen jí bylo líto, že neviděla 

jeho výraz. Musel být k nezaplacení. Ostatně jako vždycky. 

Zrzka, a ani většina lidí z její třídy, neměla mužíka ráda. Choval se nadřazeně, 

zesměšňoval děti, kterým něco nešlo, a neuměl pořádně nic naučit. Po dvou letech, 

kdy se smířili s faktem, že jim učitele nevymění, se zrzka rozhodla, že jeho hodiny 

vesměs prospí. Avšak, jejím školním dnům byl počínaje dneškem konec. Úspěšně 

odmaturovala a stala se geninem. Vše bylo dokonalé. Až na jedno. 

Pořád ještě musela najít svůj tým. 

Z jejích modrých oček se malinko vytratil lesk. Nerada pobíhala přeplněnými 

ulicemi a hledání jí připadalo jako nudná otrava. Svěsila ramena a povzdychla si. 

‚Tohle bude dlouhej den…‘ 

„Suzume-cháán!“ 

Dívka se zarazila. Hlas poznávala až moc dobře a popravdě řečeno, zrovna jeho 

majitele podvědomě hledala. Otočila se a napjala, protože hrozilo, že do ní vrazí 

blonďaté pometlo jménem Satoya, které zastavilo pár centimetrů od ní. 

„Ahoj, Suzume-chan!“ vyhrknul znovu nadšeně. „Celou dobu jsem tě hledal!“ 
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Dostala tik do oka. „Ach, výborně,“ zavrčela, „víš, žes mě vůbec hledat 

nemusel?“ dotázala se a její obličej připomínal ticho před bouří, jež se následně 

změnilo v hotovou vichřici. „Mohls na mě prostě počkat před akademií, když už se ti 

nechtělo mě budit!“ 

Satoya se o dobré dva kroky stáhl a zvedl dlaně před sebe ve stavbě pomyslné zdi. 

„P-promiň, ale sensei řekl, ať tě nebudím, že potřebuješ spát. Věřila bys, že je to 

nakonec dobrák?“ 

Chlapcova zmatená teorie zabránila v dalším výbuchu a naštvanost nahradila 

bezradným svěšením ramen. Nemusela na něj křičet. Přeci jen, spala z vlastní 

iniciativy. 

 „Ani trochu, Satoyo,“ vysvětlila s povzdechem. „To byla ironie.“ 

Blonďáček zamrkal. „Takže on tě nechtěl nechat vyspat?“ 

„Chtěl,“ pokrčila rameny, „ale určitě ne proto, abych se vyspala. A zrovna dneska 

si to vyčítám. Netuším, kdo je se mnou v týmu,“ oznámila zkrachovale. 

„Já,“ odpověděl okamžitě a usmál se jako sluníčko. „Není to super?“ 

„Ty?“ podivila se. „Počkej, tys dal maturitu?“ 

Chlapcovo nadšení částečně opadlo. „Jsi zlá,“ zafrfňal. 

V Suzume hrklo. „Eeh, promiň Satoyo, já to tak nemyslela!“ dušovala se, chystajíc 

se omyl nějak zamluvit. „Každopádně! Jdem najít zbytek týmu?“ Začala se velmi 

rychle otáčet všude možně a předvádět, že hledá. 

Blonďák se tiše zahihňal, sleduje dívku. Byla jeho dobrou kamarádkou a on byl 

rád, že se dostali do stejného týmu. „Maeda Naoto,“ oznámil, čímž si znovu vysloužil 

zrzčinu pozornost. 

„Naoto?“ zopakovala a zamrkala. „To je ten brejlatej podivín, co s sebou vždycky 

tahá to divný jídlo?“ 

„Zdravá strava.“ 

Oba dva kamarádi sebou trhli a strojově udělali čelem vzad. Vysoký hnědovlasý 

chlapec si povzdychl a popondal brýle na nose. „Tak jím zdravě. Jestli vám to vadí, 

máte problém. Byl jsem přiřazen do stejného týmu.“ 

První se probrala dívka. „O-omlouvám se, nechtěla jsem, aby to vyznělo ošklivě. Já 

proti tobě vůbec nic nemám. Hehe, vlastně tě ani neznám. Opravdu jsi chodil s náma 

do třídy?“ Kousla se do rtu. Ani ne před minutou udělala stejnou věc. 

Naoto svěsil hlavu. „Opravdu přemýšlíš dřív, než něco řekneš?“ 

„Promiň…“ 

„Neber si to osobně, ona je prostě taková,“ vložil se do řeči Satoya, který konečně 

procitl z dosavadního šoku. 

Suzume po něm loupla pohledem. „To bolelo.“ 

„Jó, pravda někdy bolí,“ ozvalo se od Naota a zrzka k němu trhla hlavou. 

Satoya v její tváři zpozoroval výraz, který nepatřil k nejbezpečnějším, a raději se 

mezi ně znovu vložil. „Teď, když už jsme všichni, tak bychom mohli hledat 

senseie,“ navrhl s úsměvem. 

Naoto povytáhl obočí. Pozitivní energie z toho blonďáka jen sálala. I na tu zrzku 

měla očividně vliv, protože se narovnala a usmála. 

„Máš pravdu,“ řekla a otočila se na hnědovláska. „Takže, soutěžní otázka. Jak se 

ten náš sensei vůbec jmenuje? Já to bohužel nevím, protože…“ 
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„Jsi spala, my víme,“ doplnil ji Naoto a založil si ruce na prsou. „Jmenuje se 

Matsumoto Yuujiro, je docela vysoký a vypadá dost mladě. Hnědé krátké vlasy, 

vypadal zvědavě.“ 

Suzume zamrkala. „Tys ho potkal?“ 

„Pálí ti to,“ řekl, čímž si vysloužil dívčin zamračený pohled. Začínalo ho bavit 

popichovat ji. „Zatím co ty jsi spala a Satoya vyběhl ze třídy se slovy 

‚prááááázdninýýýý‘…, prošel jsem branou a narazil na něj. Působil trochu zmateně, 

nejspíš tu byl nový…“ 

„Ááá!“ ulevila si dívka. Naoto povytáhl obočí a Satoya se lekl. „Znova ta otázka. 

Proč jste mě nevzbudili? Mohli jsme už trénovat,“ zaúpěla. Zdálo se, že dneska bylo 

všechno její chyba. Aspoň ji mohli jako týmoví kolegové pomoci, no ne? 

„Kdybys mě nechala domluvit,“ povzdychl si hnědovlásek, „tak bych ti ještě řekl, 

že se omlouval, že potřebuje ještě něco zařídit a že se ve čtyři hodiny sejdeme na 

hlavách hokage.“ 

„Ach, aha,“ pravila inteligentně. 

Satoya pokýval hlavou. „Je za pět čtyři,“ oznámil docela v klidu. 

Reakce byla dvojhlasná: „COŽE?!“ 

 

… 

 

Hnědovlasý mladík otevřel oči, do kterých ho hned uhodilo odpolední světlo. Nevrle 

zamrmlal a zastínil slunce zvednutou paží. 

Musel usnout během čekání na své studenty. Věc, kterou měl zařídit, překvapivě 

netrvala tak dlouho, jak očekával, a on se na smluvené místo dostal s půl hodinovým 

předstihem. Kromě toho šli určitě pozdě. 

Zamrkal. Celým tělem cítil podivné dunění přicházející z půdy pod ním, které 

zesilovalo a přibližovalo se. Překvapeně se posadil a rozhlédl se. Zanedlouho uslyšel i 

oddechování a občas nějaké hlasy. Dětské hlasy. 

Yuujiro si povzdychl a vstal ze země, přičemž si oprášil kalhoty. Na stezce vedoucí 

na monument se objevily tři postavičky následované oblakem prachu zvířeného po 

cestě. Dva chlapci a jedna dívka se hnali vzhůru, jako by je pronásledoval medvěd. 

Mladík si zastínil oči a druhou rukou zamával. „Jdete pozdě!“ zahulákal. „Teda 

jestli jste tým třináct.“ 

První doběhl hnědovlasý brejloun a skoro na stejně s ním malá zrzka. Teprve za 

nějakou chvilku se u nich zastavil i blonďatý klouček. Všichni tři vypadali, že před 

návštěvou monumentu oběhli vesnici pětkrát tam a zpět. 

„Ta cesta sem nahoru vás nějak zřídila,“ prohlásil Yuujiro a dal ruce v bok, 

prohlížeje si své zadýchané žactvo. „Myslel jsem, že maturanti by měli bejt nejlepší 

z nejlepších,“ rýpnul si. Docela jej zajímalo, co v děckách je. 

Suzume vyskočila na čele žilka. „Co jste to řek?! Jasně, že jsme nejlepší z…!“ Dívka 

se narovnala, chtíc se podívat, kdo ji to považuje za slabou, a zarazila se. Jejich sensei 

byl vážně fešák. Vysoký, hnědé, ležérně rozcuchané vlasy, fialkové oči… Jak nějaký 

model z časopisu. 

Satoya se narovnal a nepatrně se schoval za Naota. „N-nejsme tak špatní,“ pípnul, 

„nemůžete říkat něco takového, když nás neznáte…“ 

Naoto, stoje mezi blonďákem a zrzkou, si povzdychl, oba chytil za krkem a tlakem 

je donutil se lehce uklonit. Sám je následoval. „Omlouvám se, sensei, za jejich chování 
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a taky za naši nedochvilnost. Naneštěstí se přihodilo pár událostí, které nám 

nedovolily dostavit se včas.“ 

Yuujiro povytáhl obočí. „Klid, klid,“ zamával před sebou dlaněmi, „nemusíte bejt 

tak přeslušnělý, mně je to ve výsledku jedno. Dneska jsem s váma stejně nechtěl 

trénovat.“ 

Trojice se zarazila. 

„Nechtěl trénovat?“ zopakovala Suzume. „A co jste teda s náma chtěl dělat?“ 

Hnědovlásek dal jednu ruku v bok a druhou si podepřel bradu v zamyšleném gestu. 

„Abych řekl pravdu, ještě netuším. Jste můj první tým. Co třeba, kdybychom se 

vzájemně představili?“ Hlavou pokynul k lavičce, ke které přešli, a děti se usadily. 

Yuujiro zůstal stát před nimi. „Tak povídejte.“ 

Genini si vyměnili pohledy a Suzume pokrčila rameny. „Mohl byste začít? Nevíme, 

co říkat…“ 

Yuujiro si povzdychl. „Jméno, věk, koníčky, co já vím. Co vám přijde na jazyk.“ 

„Začněte.“ 

„Tak fajn. Jsem Matsumoto Yuujiro, jounin Skrytý listový…“ 

Okolím se rozlehlo takové ticho, že byl slyšet i vítr. Suzume napjatě čekala, jenže 

pokračování stále nepřicházelo. „To je jako všechno?!“ vyhrkla se zatnutou pěstí. „To 

jste nám toho moc neřek!“ 

Mladík si založil ruce na prsou a tajemně se pousmál. „Takže kdo dál?“ 

„Já,“ přihlásil se chlapec a popondal si brýle na nose. 

„Povídej.“ 

„Jsem Maeda Naoto, těší mě…“ oznámil. 

„Vše?“ povytáhl Yuujiro obočí. 

„Ano, víc mi toho na jazyk nepřišlo.“ 

Zrzka se tiše zahihňala do dlaně a kouzelně se na jounina usmála. „Tachibana 

Suzume, jméno mé,“ prohlásila nevinně, čímž skončila. 

Satoya hlasitě polkl a pokýval hlavou. „J-já Ishikawa Satoya!“ vyhrknul nebojácně 

a nenápadně loupnul očkem po Yuujirovi, jestli se nezlobí za takové suché 

představení. Hnědovlásek však vypadal zaujatě. 

„Máte pravdu,“ prohlásil po krátké odmlce jounin. „Nejste tak špatný.“ 

Z trojice spadlo napětí. Pošťuchovat neznámého člověka se mnohdy nevyplácelo, 

ale tenhle vše očividně bral s nadhledem. 

Yuujirovi zacukal koutek, načež vyprsknul, čímž si od geninů vysloužil nechápavý 

pohled. „Hej, děcka, ale vy se mně vážně líbíte,“ oznámil a dal ruce v bok. „Jestli toho 

víc říct nechcete, nevadí. Větší zábava je shánět informace za běhu, ne? Je nuda, 

když vám je jen tak vykecaj. Takže končíme s tlacháním.“ Významně je přejel 

fialkovýma očima. „Zejtra se sejdem tak v šest ráno na vnějším cvičišti.“ 

Suzume zamrkala. „Vnější cvičiště? Vždyť je mimo Konohu. Tam nás samotné 

nepustí.“ 

„Na to jsem už myslel,“ uklidnil ji jounin. „Zítřejší hlídka o vás ví, řek jsem jim, že 

tam jdete na mojí zodpovědnost.“ 

Naoto povytáhl obočí. 

„Ale sensei,“ ozval se Satoya, „proč na nás nepočkáte u brány?“ 

„Jednoduchý. Chci si ozkoušet, jak budete bloudit. Budu vám stopovat čas, 

fajn?“ zazubil se na blonďáka. 

„A-ano, pane…“ 
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„Co je to za výraz, Satoyo?“ obořila se na chlapce zrzka. „Musíš víc zapáleně! Takhle 

to vypadá, že nechceš hledat!“ 

„Ale já opravdu nechci hledat…“ 

„Neuvěřitelný,“ povzdychl si Naoto. „Vy nevíte, kde to cvičiště je? Co jste dělali při 

hodině?“ 

„A-asi jsem si kreslil,“ přiznal Satoya. 

„Je možný, že jsem spala,“ zamyslela se Suzume s ukazovákem na rtech. 

Brýlatý genin dostal tik do oka. „Poslouchej…!“ 

„Ááá!“ 

Zrzka s hnědovláskem nadskočili a otočili se na blonďáka. Tvářil se zděšeně a 

prstem kamsi ukazoval. „Co blbneš?!“ vyhrkli dvojhlasně. 

„J-je pryč!“ odvětil vyjeveně blonďák. 

Dvojice se překvapeně otočila a zamrkala. Yuujiro zmizel. 

… 

 

Druhého dne se genini sešli před bránou vesnice. Březnové počasí začínalo pomalu 

hřát, nad obzorem vykukovaly první paprsky slunce. 

Naoto je dovedl na domluvené cvičiště, jež bylo vlastně část lesa, které vévodila 

jedna právě rozkvetlá sakura, jejíž lístky se s každým poryvem větru snášely na zem 

jako růžový voňavý sníh. 

Suzume se usadila na zem a vyhlédla si okvětní lístek, kterému do cesty nastavila 

dlaň. 

„Jaro je super, že jo?“ obrátila se na týmové kolegy. 

„Je!“ vyhrknul zvesela Satoya a zasadil si květ do vlasů. „Jak vypadám?“ 

„Jako šašek,“ povzdychl si Naoto. „Kytky si dávaj do vlasů holky. A vůbec, nechte 

toho oba. Za chvilku přijde Yuujiro-sensei.“ 

„To je fakt,“ potvrdila zrzka a vyhledala kvítek, který si zastrčila za ucho. 

Satoya se začervenal. 

Hnědovlásek si popondal brýle na nose a ušklíbnul se, chystajíc se zase provokovat. 

Suzume tyhle výrazy začínala rozeznávat a na čele jí naskočila žilka. „Oi! Opovaž 

se říct, že nejsem hol…!“ 

„Pšt!“ 

Suzume se Satoyou polekaně pohlédli na Naota, který přerušil jejich rozhovor. 

Dívka se zamračila. „Co se děje?“ zašeptala. 

Naoto naznačil dlaní, aby zůstala na místě a přestala mluvit. Sám zíral kamsi 

stranou. 

Zrzka okamžitě pochopila a začala se rozhlížet také. Sem tam nepřirozeně 

zašustěly lístky. Ucítila lehké mravenčení v břiše. Měla pocit, jakoby na ni každou 

chvíli měla vyletět salva shurikenů. 

Satoya, pozoruje své nové kolegy, se roztřásl. Tvářili se tak obezřetně a oběma se 

očima míhaly záchvěvy strachu. „C-co se děje?“ zopakoval chlapec přiškrceně. 

Okolní vzduch se začal zhušťovat. Nastalé ticho nevěstilo nic dobrého. 

Než Suzume stihla cokoliv říct, srazil ji Naoto i se Satoyou k zemi a nad nimi 

proletělo několik házecích hvězdic. Brýlatý chlapec nelenil a hned se zase zvednul, 

aby nebránil svým dvěma kolegům v pohybu. Ti se okamžitě postavili na nohy. 

„C-co to bylo?“ vypadlo ze Suzume přiškrceně. 

Naoto se zamračil. „To do háje fakt nevím,“ odpověděl napůl polekaně a napůl 
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naštvaně, zatím co se divoce rozhlížel. „Zády k sobě!“ zavelel hlasitě. 

Oba ho trhaně poslechli, jenže už tehdy bylo pozdě. Za jejich zády se ozval tlumený, 
do žaludku vrývající se smích. Všichni tři se prudce otočili. Víc nestihli. 

Mrštný Naoto ještě stihl uskočit, Suzume a Satoya dostali ránu tyčí, která je 
odhodila vzad. 

‚Kdo to u všech kage je?' proběhlo dívce hlavou, když se sbírala ze země. Pro 

odpověď vzhlédla. Spatřila vysokého muže s delšími rozevlátými bílými vlasy v 
dlouhém černém plášti. 
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Kapitola II 
Suzume se roztřásla. 

Bělovlasý se zlověstně usmíval. Oči, které jindy člověka zradí, měl zakryty tmavými 

brýlemi. Dlouhou dobu nemluvil, jen stál a se zájmem si ji a její kolegy prohlížel. Mráz 

si brázdil cestu jejími zády. Chtěla utéct, ale ztuhla na místě. 

„Rád bych věděl, kde máte Yuujira-chan, děcka,“ promluvil ledovým hlasem plným 

posměchu, který div nemrazil půdu pod nohama. „Ptáčci si štěbetaj, že je váš sensei.“ 

Suzume ztratila hlas. I kdyby stokrát věděla, kde se sensei nachází, nedokázala by 

ani naznačovat gesty. Nejen ona. 

Naoto ztuhl krátce po doskoku a nyní stál rozkročen, hlavu schovanou mezi 

rameny. Dovolil si spustit oči z muže a zkontrolovat zrzku. Byla mimo. Satoya na 

druhé straně pro změnu vypadal, že se každou chvíli pozvrací. Musel něco udělat. 

Prostě musel. Stiskl dlaně v pěst, až mu zbělely klouby, a nadechl se na kuráž. Ve 

vyschlém hrdle vydoloval hlas. „Nevíme, kde je,“ pravil překvapivě pevně. 

Muž si dal na čas a na chlapce se obracel snad celou věčnost. Vzduch dále houstl 

a chladl. „Copak, ty se na mě mračíš?“ dotázal se prve. 

V Naotovi hrklo. Jeho ztuhlé obočí se okamžitě uvolnilo. 

Bělovlasý se pobaveně ušklíbl. „No co naplat, je škoda, že nevíte, kde je. Myslel 

jsem, že se s vámi pobavím trochu dýl.“ 

Děsivý muž se znovu zasmál. Pomalým pohybem ruky si sundal brýle a odhalil pár 

ledově šedých očí, který se okamžitě upřel na Suzume. „Holky vždycky hodně 

křičí,“ zamyslel se. „Jak moc křičíš, když ti někdo trhá části těla? Aj, počkat, ty jsi 

děcko, co ještě moc nezažilo, co? Tak to dneska dostaneš lekci,“ oznámil, jako by 

mluvil o počasí. 

Dívka vytřeštila oči a tělo ovládl neskutečný třes. Žaludek měla jako na vodě, srdce 

bušilo rychle a důrazně. Cítila a slyšela každý jeho tep. Pomněnky zůstaly připoutané 

k muži, nemohla se podívat jinam. Zabije ji, určitě ji zabije. Pomalu a bolestivě. Nikdo 

jí nepomůže. 

Chtěla utéct, ale nemohla. Alespoň ne po svých. Nohy zdřevěněly, tělo též. 

V paralyzovaném mozku jí vytanula jediná myšlenka. Ano, byl tu i jiný způsob útěku. 

Na pravé noze ucítila pouzdro. V něm byl házecí nůž. Mohla… Mohla… 

Ticho prořízlo zasvištění. Dívka vytržená z transu začala znovu vnímat okolí. Muž 

přerušil oční kontakt a uskočil. Do stromu se zabodlo několik házecích hvězdic. 

‚Ten směr,‘ prolétlo zrzce hlavou. 

„Haa?“ narovnal se bělovlasý a ledový pohled padl na Satoyu. „Ale podívejme se, 

ono to umí i kousat?“ 

Chlapcův obličej, bledý jako stěna, ovládl hněv smíšený se strachem. „Nech 

Suzume-chan být, ty… ty…!“ 

Muž se ušklíbl. „Tak Suzume-chan? Ona je tvoje…,“ popíchl chlapce a zvedl 

malíček, načež si odplivl a zkřivil výraz v děsivé grimase. „Víš, že nesnáším, když…?!“ 

Nedozvěděli se, co nesnáší. Slova bělovlasého přerušil výbuch a okolí zahalil kouř. 

Suzume ucítila stisk na zápěstí a tah, který ji nutil se rozběhnout. Překvapeně 

vzhlédla a v řídnoucím oblaku po chvilce rozeznala Naota, který vláčel nejen ji, ale i 

k smrti vyděšeného Satoyu. Co dodat, mohla si s blonďákem podat ruce. 

Za to hnědovlásek před nimi vypadal jinak. Nechápala ho. To se opravdu nebál? 
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„Suzume, Satoyo,“ vyhrkl hlasitým šeptem. Dívka zamrkala. Chlapec stiskl její 

zápěstí silněji. „Potřebuju, abyste běželi sami, tohle mě fakt vyčerpává.“ 

Polkla. Bál se. Stejně jako oni. Hlas měl ztuhlý, přiškrcený. Přesto dokázal strach 

překonat a přebrat jakési velení. A co dělala ona? Nedušovala se jejich novému učiteli, 

že jsou nejlepší z nejlepších? 

Zamračila se a kývla. „Promiň.“ Přidala do kroku, čímž uvolnila napětí na ruku 

brýlatého kolegy. Pohledem stranou zjistila stav blonďáka. Netvářil se příliš sebejistě. 

„Satoyo,“ oslovila jej a počkala, než se jejich oči setkají. Pokusila se o úsměv, 

vlastně si nebyla jistá, jestli se nezašklebila. Musela mu něco říct. Něco, co by ho 

uklidnilo. Vždycky to dokázala, proč by neměla teď? Sama sice v klidu nebyla, ale při 

pohledu na hnědovláska, jak se snaží, dokázala alespoň trochu zachovat chladnou 

hlavu. Dodával jí odvahu. A ona ji teď musela kus propůjčit i blonďákovi. „To dáme. 

Naoto má určitě plán!“ vyhrkla. 

Před sebou zaslechla mírné zahekání. Naoto dostal tik do oka. Jistě, že už měl plán, 

ale nevěděl, jak moc dobře zabere. Alespoň měl konečně volné ruce. Vytáhl dva kunaie 

a hodil je každý na jinou stranu. Následně tasil další dva a krok zopakoval. 

Suzume si všimla několik zvláštností. Na každém noži byl uvázaný lístek a u 

jednoho dokonce jakási koulička z plátna. Výbušné lístky a světelná bomba? To znělo 

jako plán. Náhle si připadala o něco lépe. 

Po několika metrech Naoto změnil směr a zanedlouho se zastavil u jakéhosi převisu. 

Bez okolků se schoval pod převis a naznačil kolegům, ať ho následují. 

Zrzka se zhrozila. „P-proč zastavujeme? My nebudeme utíkat?!“ vyhrkla přiškrceně, 

snažíc se mluvit potichu. 

Satoya se usadil a hleděl za sebe, jako by mohl prohlédnout půdu a sledovat pohyb 

bělovlasého. 

Naoto zavrtěl hlavou. „Fuubaku houjin, složená ze čtverce kunaiů, je aktivovaná a 

jištěná flashbangem, ale nemyslím si, že ho zdrží nějak dlouho. I kdyby do čtverce 

opravdu vběhl a ten pak vybuchl a oslepil jej, máme stále jen pět minut, než se 

rozkouká. Dával jsem si záležet, aby naše stopa byla jasně čitelná až k lístkům a tak 

trochu doufám, že nás podcení, ale vážně? Pět minut nám na útěk nestačí. Jsme od 

vesnice moc daleko.“ 

Suzume naštvaně sykla a chytila chlapce za límec. „Tak proč to všechno? Tos nám 

jako chtěl dávat falešný naděje? Prodlužovat život o pět minut? To je fakt plán, ti 

povim! Za všechny prachy!“ šeptala nasupeně. 

Znovu nastupující paniku utnula facka od hnědovláska. Dívka jej překvapeně 

pustila a chytila se za tvář. 

„Promiň, na hysterický záchvaty není čas,“ pousmál se omluvně chlapec a 

popondal si brýle na nose. „Chtěl jsem to ještě dokončit. Jasně, že jsem nám nedával 

zbytečný naděje. Jen jsem zvýšil pravděpodobnost našeho přežití. Sensei sem má 

dorazit. Nejspíš má zpoždění. Do té doby se musíme ubránit.“ 

„T-takže jsme získávali čas, abychom se mohli schovat?“ ozval se tiše Satoya. 

Mluvil zastřeně a vyděšeně, přesto bylo vidět, že tahle myšlenka ho trochu povzbudila. 

Zrzka polkla a pomalu zavrtěla hlavou. „Ne schovat…“ Začalo jí pomalu docházet, 

na co Naoto naráží. „Bojovat,“ vysvětlila s knedlíkem v krku. 

„Bojovat?“ zděsil se blonďák. „Vždyť… Vždyť jsme jen děti. A on… On je nějakej 

šílenej nukenin… Tohle nechci… Nechci umřít…“ Chlapec sklopil pohled k zemi a 

roztřásl se. Po tváři mu tekly slzy. 
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Dívka stiskla pěsti a do očí jí padl stín. „Naoto? Jakou šanci máme dva?“ 

Hnědovlásek překvapeně vzhlédl. „Jdeš do toho se mnou?“ 

Odhodlaně se zamračila, snažíc se potlačit neústupné hlodání strachu. Vybavila si 

obličej své starší sestry. Její jediné příbuzné, kterou znala. Suzume se přeci stala 

ninjou, aby ji ochránila. Tady rozhodně nemůže zemřít. „Nejsme jen děti,“ odvětila. 

„Jsme genini… Ninjové z Konohagakure. U všech kage, když se budeme schovávat, 

akorát nás zaskočí nepřipravený.“ 

Naoto si oddychl. „Jsme ninjové. A budeme se tak chovat. Zaútočíme ze 

zálohy.“ Odvrátil pohled od dívky a pro vyděšeného Satoyu vydoloval něco, co 

připomínalo povzbudivý úsměv. „Počkej tady, zachráníme tě. Při nejhorším ho 

navedeme na falešnou stopu, abys měl čas utéct. Jen... Nedělej ukvapené 

závěry.“ Jinak by naše možná oběť byla zbytečná, dodal v duchu. 

Ne, tady nesměl zemřít. Žádná oběť na životech se konat nebude. Tentokrát 

všechny ochrání. 

Satoya ohromeně vzhlédl a neschopen slova pomalu kývnul. 

Hnědovláskovy zelené oči se setkaly s dívčiny pomněnkovými. „Jdeme.“ 

 

… 

 

Bělovlasý muž zaslechl rychlé kroky, a ačkoliv díky kouři nic neviděl, bylo mu jasné, 

co se děje. Přesto je nepronásledoval. Alespoň ne hned. Jako by je chtěl trochu 

podusit. Jako by chtěl, aby si zdánlivě mysleli, že ještě mohou přežít. Jako by se chtěl 

bavit jejich zoufalstvím, až děti ztratí i znovu nabytou naději. Jako by jim chtěl dát 

polední lekci. Svět ninjů není pro zbabělé a neschopné parchanty. 

Prach se usadil a nukenin se rozhlédl. Okamžitě našel stopu a ušklíbl se. Nejspíš 

to byli jen neschopní parchanti. Nebo ne? Vydal se zjistit, jak se věci mají. 

Po několika minutovém běhu ho do koutku oka uhodila nepřirozená změna. 

Kovový záblesk, i když jen vteřinový. Okamžitě se zastavil a rozhlédl se. Z blízkého 

stromu zel kunai s výbušným lístkem. Zkušené ledové oči hledaly další, podobný. 

Našly jej o kousek dál a zlověstně se usmály. 

„Amatéři,“ odfrknul si a málem by se rozběhl. Co kdyby si mysleli, že se do pasti 

chytil? Výbuch by se tichým lesem určitě roznesl. Ledabyle vytáhl vlastní kunai s 

lístkem a vhodil jej mezi dva cizí. Vše naráz explodovalo, dle očekávání. Až na jednu 

věc. Spolu s výbuchem okolí zahalil ostrý bílý svit, který bělovlasý nečekal. 

Když se konečně rozkoukal, zvlnil koutek v jakémsi úsměvu, načež znovu našel 

stopu. V prvním kroku mu zabránil kunai hozený přímo pod nohu. Bělovlasý na nic 

nečekal a uskočil hvězdou vzad. Další výbuch otřásl lesem. Čas na údiv nezbyl. 

Nad mužem se ozval bojový křik. Vzhlédl a ušklíbl se. Odkudsi se na něj řítila zrzka 

s tyčí. S rukama v kapsách ukročil vzad a tyč zapraštěla o tvrdou zem. Okamžitě ji 

přišlápl. 

„Hezkej útok ze zálohy,“ pochválil ji, „ale kdybys tak neřvala, možná bys mě i 

štrejchla.“ Zdálo se, že dívka ztuhla. Se šíleným úsměvem začal skládat pečetě. Při 

čtvrté ucítil tah na zádech a jeho ruce se od sebe oddělily. Někdo se na něj pověsil. 

Bělovlasý se ohlédl a setkal se se zeleným nazlobeným pohledem. 

 

… 
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„Není to nějaký světoborný plán, ale mohlo by nám to získat čas. K jeho dokončení 

se potřebuju ujistit, v čem jsi dobrá. Slyšel jsem, že učitel na boj se zbraněmi si tě 

dost vychvaloval, stejně jako učitel taijutsu,“ vysvětloval Naoto, když opustili převis. 

„Vážně?“ podivila se dívka. „Nic mi neřekli.“ 

„Suzume, prosím, věnuj se tématu.“ 

„Promiň.“ 

„Budeš schopná... Jak bych to řekl... Nechce se mi to dělat, po tom, co ti řekl, ale 

já nejsem moc dobrý v boji na blízko...“ 

V zrzce hrklo. Tušila, co po ní chce. Znovu se jí zpotily ruce. Opravdu to musela 

udělat? Musela. Jestli chtěla být schopna ochránit sestru, musela. Zatnula pěsti a 

věnovala chlapci odhodlaný úsměv. Tedy, pokusila se o něj. „Teď zas zdržuješ 

ty,“ popíchla ho s mžitkami před očima. Vážně to chtěla udělat. „Vymáčkneš se už 

konečně?“ 

Bledý Naoto se jí zadíval zpříma do očí. „Jistě, promiň. Zaútočíš na něj zblízka a já 

ho znehybním. Když budeš hodně křičet, přepne nejspíš celou svou pozornost na tebe. 

To mi dá šanci.“ 

„Nejspíš?“ zopakovala dívka. „Co když si dá pozor?“ Samozřejmě věděla, co přijde. 

Chlapec se hořce ušklíbl. „Tak nás zabije. A nejspíš to nebude ani bezbolestná, ani 

rychlá smrt. Jestli Yuujiro-sensei nepřijde včas...“ 

Zrzka na pár vteřin sklopila hlavu, aby znovu zvedla pohled. Pomněnky odrážely 

mnoho věcí, stejně jako Naotovi smaragdy. Strach ze smrti, strach z toho neznámého 

po životě. Ale i odhodlání. Pokud se vše povede, mohli by přežít. A pokud ne, alespoň 

jeden z nich vyvázne. Dají Satoyovi šanci k útěku. „Naoto?“ 

„Hm?“ 

„Ještě jsem ti nepoděkovala, žes to na mě nehodil...“ 

„Co přesně?“ 

„Jak jsme přišli pozdě...“ 

„Aha... No... Nechtěl jsem shodit kolegu.“ 

Mlčeli. 

Ticho přerušila Suzume rázným dupnutím. „Krucinál Naoto! To snad není možný! 

My tu děláme, jak kdybychom měli umřít!“ 

„Ale my...!“ 

„Neumřeme, dobře? Prostě neumřeme!“ 

 

… 

 

Zrzka napjala tělo. Přesně na tohle čekala. Vší silou vytrhla tyč zpod nohy 

nukenina, čímž ho připravila o rovnováhu, a zasadila ránu koncem přímo na solar. 

Muž vykřikl bolestí a poroučel se k zemi. 

Dívka vyvalila oči. To ji vážně nechal zasáhnout solar? Ukončila právě tuhle 

nechutně děsivou situaci jedním úderem? Dokázali to? 

Odpovědí jí byla rána a bílý obláček kouře, který se hned rozplynul. Naoto ležel 

překvapen na zemi a objímal těžké poleno. 

Kawarimi no Jutsu, technika záměny! 

Suzume se ani nestačila vzpamatovat a něco ji udeřilo do zad. Rána byla hrozně 

silná a smetla lehoučkou kunoichi přímo proti stromu, o který se tvrdě zastavila. 

Dívčina tyč dřevěně zazvonila o výčnělek kořene a odkutálela se mimo zrzčin dosah. 
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Dal si pozor, proběhlo Suzume hlavou, když se kácela do hlíny. Následující výkřik 

jí málem zastavil srdce a donutil ji se i přes bolest otočit. 

„Naoto!“ 

Muž se tyčil nad chlapcem, vysoký a děsivý, a jednou nohou šlapal geninovi na 

břicho. „Hezky jste to vymysleli. Ale nemyslíte, že ve třech by to byla větší sranda? Co 

ten blondáček? Neříkej, že se počůral a utek!“ Přenesl váhu a hnědovlásek vykřikl. 

V Suzume se málem znovu vzedmul ten obrovský svazující nával strachu. Na 

zatnutých pěstích bělaly klouby. Sensei tu už každou chvíli bude, řekla si v duchu. 

Vydrž ještě! 

Pomalu se dala do vstávání. Musela Naotovi pomoci. Přeci se nezhroutí. Vždyť 

tenhle život si konec konců vybrala. 

„Ale, ale, my chcem ještě bojovat? Sama proti mně? Nevim, jestli tě teď mam zmlátit 

za odvahu nebo za namyšlenost.“ 

„Není sama!“ 

Zděšený vysoký chlapecký hlas tu nejspíš nikdo nečekal. Suzume ohromeně 

vzhlédla, nukenin se ohlédl a Naoto vyvalil oči. 

Mezi stromy stál Satoya s taseným kunaiem. I z dálky se viditelně třásl, na tvářích 

měl zaschlé slzy. Bál se. Bál se jako nikdy. Jenže s vědomím, že kvůli němu někdo 

zemřel, žít nechtěl. Celá jeho bytost by jím pak opovrhovala. 

„Vážně?“ zkoušel ho bělovlasý. „Ty máš taky koule, jo?“ 

Chlapec se zamračil. „N-nebudeš vyhrožovat Suzume-chan. Nebudeš ani ubližovat 

Naotovi-kun!“ křičel důrazně a vypadal, že omdlí. 

Muž se uchechtl. A pak ještě jednou. A nakonec se rozesmál. Dětem v uších zazněl 

příjemný upřímný hlas. 

„Vážně se mně děcka líbíte!“ Bělovlasého zahalil bílý oblak, z něhož vykoukl 

usměvavý hnědovlasý mladík s rukama v kapsách. 

„Yuujiro-sensei?!“ 

 

… 

 

„Yuujiro-san,“ zaslechl mladík sladce zvolané jméno a poněkud prkenně se otočil. 

Pohledná sestřička, která měla dnes v nemocnici službu na příjmu, se ďábelsky 

usmívala a prohlížela si jej i jeho tým. „Nemůžu tomu uvěřit. Máte je teprv den a už 

vypadají jako přeživší války!“ 

„O-oi,“ dostal tik do oka. „To trochu přeháníte, ne? Jen jsem si je krapet proklepnul. 

Ne, Suzume, netvař se tak! Už jsem vám to vysvětlil, ne? Ten bělovlasej týpek měl 

vymyšlenej charakter! Já se tak vážně nechovám!“ 

„Takže netrháte lidem nohy?“ 

„Ne, vážně.“ 

„Takže vás to ani nevzrušuje?“ 

„Hej, co je tohle za dotaz?“ 

„Jen čistě teoreticky.“ 

„Ani čistě prakticky, hergot... Chtěl jsem jen vědět, jestli zdrhnete nebo ne. Docela 

jste mě překvapili. Čekal jsem, že za váma budu uklízet hromádky.“ 

Hádku těch dvou přerušil Naotův povzdech. „Suzume, už senseie nech. Vlastně 

jsem rád, že tohle udělal.“ 
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„Já taky,“ přiznal Satoya. „I když jsem málem po druhý viděl svojí snídani a snad 

i večeři...“ 

„Vidíš?“ přidal se mladík. „Jsou šťastný, že...“ 

„To jsme neře...“ 

„Ticho. Jsou šťastný, že jsem vás přezkoušel. Nechceš si v nich udělat vzor? Víš, 

jakej byl hlavní účel tohohle testu?“ 

Dívka se zamyslela a pomněnkami přejela Naota i Satoyu. Jejich úsměv ji rozhihňal. 

„Vím. Teď vím, že se na ně můžu spolehnout.“ 

„Správně!“ zazubil se mladík, načež se zarazil. Upírala se na něj trojice dětských 

očí. 

„A co na vás, sensei?“ 

„Oi...“ 
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Kapitola III 
„Á! Proč mě moje chakra vůbec neposlouchá?!“ zakřičela Suzume, sbírajíc se ze 

země. 

„Možná jí jen špatně rozkazuješ!“ ozval se pobavený hlas odněkud z korun stromů. 

Zrzka vzhlédla a dostala tik do oka. Naoto stál hlavou dolů na silnější větvi, jako 

by se nechumelilo. 

Nasupeně vyhledala Satoyu. I on seděl na jedné z výš posazených větví a měl 

dotrénováno. Znovu se zahleděla na svůj strom a zamračila se na něj. Už zvládala 

vyběhnout do půlky, jenže vždycky se začala předčasně radovat, nohy se jí odlepily a 

ona spadla. 

„Moc ti to nejde.“ 

Dívka se s polekaným zalapáním po dechu narovnala a otočila. Yuujiro dorazil, 

aniž by si ho všimla, a nyní stál za ní. „J-jak to sakra děláte?“ 

Mladík se usmíval zjevně spokojen, že ji znovu vyděsil. Vzhlédl a našel Satoyu 

s Naotem. „Pojďte dolů, mám pro vás překvapení.“ 

Oba chlapci přikývli a postupně seskákali vedle zbytku týmu. Na Yuujirovi visela 

trojice zvědavých očí. 

Původně jim chtěl hned říct, oč jde, ale znovu se rozmyslel. Dal ruce v bok a 

významně se na ně zahleděl. 

„No tak nám to řekněte!“ 

Bingo, pomyslel si, jako první se nechala vyprovokovat Suzume, přesně jak tušil. 

Zazubil se. „Půjdeme na misi! Co se tak tváříte?“ 

Nadšení okamžitě opadlo. Trojice se tvářila velmi skepticky. 

„Komu zas spadly všechny došky?“ dotázal se Naoto. 

„Někomu zase utekl potkan? Navíc, potřebuju to tu dodělat,“ přidala se Suzume. 

„Nebo,“ zděsil se Satoya, „už zase potřebují v porodnici přebalovat děti?“ 

Mladík se unaveně zašklebil a nahrbil se. „Trénink můžeš dodělat po cestě, 

Suzume. Jste genini. A co se týče náročnosti, myslíte si, že vás na vaši první misi 

pošlou rovnou proti Kirigakure?“ 

„Ne,“ odvětila Suzume uraženě. „Jen čekáme úkoly hodný ninjů. Došky má 

vyspravovat opravář střech, děcka přebalovat sestry a potkany…“ 

Naoto využil dívčina záseku a s podobně vážným výrazem jí napověděl, čekaje, že 

jeho slova zopakuje: „Potkávat potkaňák.“ 

„Potkávat podkaňá… Naoto, ty jeden!“ 

Chlapec si připlácnul ruku na pusu, ačkoliv vyprsknutí nezastavil, a raději couvl, 

kdyby se zrzka rozhodla dát mu pěstí. 

Yuujiro musel uznat, že se vtip povedl, protože se neubránil zacukání koutku. Aby 

skutečnost zakryl, odkašlal si a rozešel se směrem do centra vesnice. Děti vyběhly za 

ním. „Tentokrát jsem se pokusil jít o úroveň dál. Hej…“ Trojice očí nyní vypadala 

hladově, až si mladík povzdychl. „Jde o Céčko. Budeme dělat doprovod jednomu 

doktorovi až na bývalé území Země země.“ 

Suzume dychtivě kývla. Mise se podle obtížnosti rozdělovaly na úrovně D, C, B, A 

nebo S. Obtížnost D vyhovovala čerstvým geninům, šlo v ní o různé vykonávání 

domácích prací nebo jiných bezpečných služeb. Obtížnost a ohrožení vykonavatele se 

stupňovalo se stoupající úrovní. Obtížnost C byla většinou přiřazována chuuninům, 

a někdy i pokročilejším geninům. 
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„Země země?“ zamyslel se Naoto. „Ta je rozdělená na hodně malých států, ne?“ 

Jounin přikývl. „My míříme do Horní Okiry. Odtud pochází náš lékař.“ 

„Co dělal v Konohagakure?“ zajímal se Satoya. 

„Na jihu Země ohně se nachází oblast zabývající se pěstováním léčivých bylin. Je 

to jedno z mála míst, kde se ještě dá něco dozvědět o metodách obyvatel Země léčivých 

bylin, která je dnes pod nadvládou Země vody.“ 

„Takže to musí bejt fakt učenec, co?“ prohlásila Suzume. 

„To lékaři většinou bývají,“ popíchl ji Naoto a zvedl nos k výšinám. I on chtěl být 

jednou lékařem. 

V pomněnkových očích se zablýsklo. „Tak bacha, ať nejsi výjimka.“ 

Naoto dostal tik do oka. Jak jí mohl takhle hloupě nahrát? „Ty malá…“ 

„Suzume vyrovnává na jedna jedna,“ zazubil se Yuujiro a hlasem sportovního 

hlasatele oznámil skóre. „Jsme tady.“ 

„BBQ bar?“ přečetla dívka ceduli nad vchodem. 

„Jo,“ kývl jounin, „prý tu na nás čeká.“ S rukama v kapsách a s geniny v těsném 

závěsu vstoupil do podniku a rozhlédl se. 

Satoya zamrkal. „Vy nevíte, jak vypadá?“ 

„Ne,“ odvětil a pokrčil rameny., „jen znám jeho jméno.“ Zhluboka se nadechl. 

„RYUUNOSUKE-SAN! ESKORTÁ!“ 

Halas, který doposud šelestil v hospodě, záhy utichl a všechny oči se obrátily na 

čtveřici. Děti polekaně nadskočily a probodly svého senseie nasupeným pohledem. 

Mladík na ně udiveně zamrkal. „No co je?“ 

„No to je dost, že jdete.“ 

K týmu třináct přistoupil vysoký muž, který vypadal přinejmenším nesympaticky. 

Rudý cop mu spadával až pod pás a šedé špendlíky místo očí, jež zvýrazňovaly temné 

kruhy, si ninji podezřívavě prohlížely. Byl značně pohublý a dost se hrbil. Na sobě 

měl vybledlé červené kimono svázané hnědým, už pěkně sešlým obi. Na nohách měl 

slaměné sandály. 

Špendlíky začaly u Suzume a přes Satoyu s Naotem přešly až k Yuujirovi. 

„Takehito-san má velmi zvláštní smysl pro humor,“ zamračil se muž. „Nebo jsou ninji 

této vesnice jen samé děti? Kdo je vůbec váš velitel? Kde jste ho nechali?“ 

Suzume se celá rudá nadechla, ale Yuujirova ruka na ústech ji zase rychle 

zchladila. Mladík si povzdychl. „Velitel týmu jsem já,“ pronesl klidně, upřel své 

fialkové oči do mužových a vyslal bezeslovné varování. „Je pravda, že s Takehitem-

sama se většinou užijete srandy kopec, ale nikdy jsem si nevšim, že by při výběru 

shinobi hodících se pro misi žertoval. Tahle mise je úrovně C, tudíž vhodná pro 

zkušenější geniny. Při takových misích se našimi protivníky stávají maximálně 

lapkové. Nemyslím si, že to pro moje žáky bude problém. A věřte mi, pro mě to nebude 

problém vůbec. Rozumíme si?“ 

Ryuunosukeho pohled náhle změkl a na pár vteřin se v něm objevil záblesk něčeho 

jako obezřetnosti. Ta však hned zmizela a vystřídalo ji pokrčení ramen. 

„Dobře,“ odvětil, načež opustil hostinec. 

Suzume dostala tik do oka. „Zmetek,“ procedila skrze zuby, „neumí uznat prohru.“ 

Satoya zmateně zamrkal. „Co? Kdo s kým bojoval?“ 

Naoto blonďáka poplácal po hlavě a povzdychl si. „S tím si nelam hlavu.“ 

 

… 
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Genini dostali hodinu na balení a Suzume zvesela pelášila domů. Před bytem 

trochu zpomalila. Uvědomila si, že její sestra, její jediná rodina, o ni bude mít starost. 

Dívka se obrnila a vzala za kliku. 

„Ségra?“ 

„Suzume!“ ozvalo se radostně a z kuchyně vyšla drobná mladá žena s dlouhými 

zrzavými vlasy. „Dnes jste měli pěkně krátký trénink! To už vás nechali jít domů?“ 

Kunoichi si vyzula botky a vyskočila na vyvýšenou čistou podlahu. Pak se zastavila, 

spojila ruce za sebou a zahleděla se stranou. „Ne tak docela…“ 

Nijimi proběhl pěkným obličejem záblesk pochopení. „A-aha…“ 

Suzume sebrala odvahu a pohlédla sestře do očí. Vyčetla z nich pochyby a strach 

a malinko ji bodlo u srdce. „Nemusíš se bát, vážně ne,“ dušovala se a pomněnky 

nabraly nádech odhodlání. „Bude to jen céčková mise a budeme hlídat nějakýho 

nepř… prostě chlápka. Hrozí nám maximálně banditi na cestách. A jestli mě chceš 

takhle moc podceňovat, asi se urazím,“ dodala a hrdě si založila ruce na prsou. 

Žena otevřela ústa a zase je zavřela. Nevěděla, jak přesně vyjádřit své myšlenky. 

Nechtěla dívku podceňovat, její úspěchy na akademii se donesly i k ní, ale přesto 

měla stále strach. Vždycky se mohlo něco zvrtnout. 

Povzdychla si a zrzečku objala. 

Suzume zmateně zamrkala a obtočila sestře paže okolo krku. „Uhm… Jestli mi 

jako chceš bránit vlastním tělem, tak mi dovol říct, že nejsi vůbec fér,“ vypadlo z ní, 

protože takovou reakci nečekala. Vlastě neměla ponětí, jaká by vůbec Nijimina reakce 

mohla být. 

Nijimi se krátce a jemně zasmála. „Nebudu ti bránit,“ šeptla a odtáhla se. „Jen mi 

slib, že na sebe dáš pozor, dobře?“ 

„Dobře,“ pípla dívka ohromeně. 

„A teď si jdi sbalit. Nepředpokládám, že ti na to sensei dal celý den. Zatím ti udělám 

svačinu.“ 

„Dobře!“ 

 

… 

 

Zanedlouho se ulicemi prohnalo malé oranžové tornádo, které zastavilo až před 

branou. Z dálky na něj mával Satoya s Naotem, Yuujiro zíral do mapy, kterou měl 

v ruce, a Ryuunosuke dělal, že tam není. Společně prošli branou a vesnici nechali za 

sebou. Suzume si nadšeně prohlížela každý strom, jako kdyby mimo Konohu rostli 

naprosto odlišní zástupci rostlinné říše. Tohle byla její první mise venku, za vysokou 

zdí. Nějak se nemohla nabažit toho obrovského, snad nekonečného lesa. 

Bylo něco okolo tří hodin odpoledne. Teplý jarní větřík příjemně vál a nesl sebou 

vůni vůkol se rozpínající přírody. Slunce sdílelo nebe s bílými oblaky, které mu občas 

zakryly výhled na svět pod sebou. V korunách stromů cvrlikali ptáci a sem tam mohli 

spatřit veverku. Všechny ty vjemy v člověku vyvolávaly klid, mír a pocit bezpečí. 

Yuujiro si toho byl vědom, a ačkoliv vypadal, že i on se kochá okolím, sledoval 

jakékoliv nepřirozenosti. Čas od času zkontroloval i své svěřence. Satoya se Suzume 

zkoumali okolí jako rození turisté. Teprve v Naotových očích našel ostražitost. 

Povytáhl obočí a myšlenkami zabloudil do blízké minulosti. Hnědovlasý genin byl 

právě tím, kdo postavil zbylé dva kolegy na nohy, ačkoliv byl skoro paralyzován 
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strachem. Už tehdy mladíka napadlo, že něco podobného musel chlapec již zažít. 

Pokrčil rameny. Ať ano, či ne, nehodlal se ptát. Některé věci bylo lepší nerozebírat. 

Naoto by se zmínil, kdyby chtěl. 

„Že je jarní příroda krásná,“ pronesl Satoya zasněně. 

„Krásně voní,“ přitakala Suzume a na důkaz se blaženě nadechla. 

„Tsch,“ ozval se Ryuunosuke. Zatím se jevil, jako nehovorný člověk, ale jak byla 

šance rýpnout si, skočil po ní bez čekání. „Kam jsem se to dostal,“ prohodil a ukázal 

na zrzku s blonďákem. „Museli jsme sebou brát ty dva? Vypadají k ničemu.“ 

Yuujiro otráveně přimhouřil oči. ‚JÁ bych se měl ptát, kam sem se to dostal. Jestli 

toho chlapa nezmlátí banditi, je možný, že to udělám sám…‘ Nadechl se na odpověď, 

jenže koutkem oka zaregistroval, že Suzume měla podobné myšlenky, a na rozdíl od 

svého senseie se je rozhodla zrealizovat. 

„Já ti dám k ničemu!“ vyhrkla dívka a už by léčiteli dala pěstí, kdyby mladý jounin 

nezachytil její zápěstí. 

„Suzume, nemůžeš nám zmlátit zákazníka,“ napomenul ji. 

Léčitel bez mrknutí oka stál a probodával kunoichi pohledem. Yuujiro si promnul 

kořen nosu a povzdychl si. Dívka se konečně přestala vzpírat, takže ji mohl pustit. 

„Uděláme dohodu. Děcka budou pořádně hlídat a vy přestanete mít průpovídky. 

Jinak se nikam nedostaneme. Co vy na to?“ 

Cesta pokračovala o něco klidněji, alespoň se už nikdo s nikým nehádal. Přesto se 

na sebe léčitel se zrzkou neustále šklebili. Výrazy změnili, až když se Yuujiro 

nečekaně zastavil. Zrzka šla přímo za ním, a hledíc na zákazníka do senseie vrazila. 

„Ehe, pardon,“ vypadlo z ní. „Proč zastavujete?“ 

Naoto se ostražitě rozhlédl, ale nic nenašel. 

Satoya vycítil malé napětí a znejistěl. 

A podruhé toho dne sebou děti zděšeně trhly.  

„VYLEZTE VEN, ŠAŠCI. VÍM O VÁS UŽ PĚKNĚ DLOUHO!“ zahulákal hnědovlasý 

mladík, až se z korun stromů zvedli ptáci. 

Z křovisek po straně cesty vyrostli dva ošuntělí muži a nespořádaně naběhli na 

stezku. Jeden z nich, byl černovlasý a vousatý, tasil zrezlou šavli a namířil ji proti 

pětici. „Peníze nebo život!“ 

Ryuunosuke polekaně nasál vzduch a trhnul sebou vzad. 

„Šéfe, šéfe,“ šeptal ten druhý, o poznání mladší a vyšší. „To sou ninjové. Maj 

čelenky,“ varoval. 

Šéf zamžoural před sebe a posměšně si odfrknul. „Prd ninjové, zelenáči to sou. 

Takový na nás nemaj. Tak co, vy mezuláni?!“ 

Suzume zamrkala. Vypadali velicí a hroziví a docela se chvástali. Byli opravdu tak 

dobří? Poslední nadávka se jí ale vůbec nelíbila a překvapení bylo to tam. „Já ti dám 

takovýho mezulána, že uvidíš!“ pohrozila, načež zachytila téměř vražedný pohled se 

strany Naota, a zůstala na místě. 

Yuujiro povytáhl obočí, ignorujíc dívčiny nadávky, a pousmál se. „My nic,“ odvětil 

jednoduše. „Vyberte si, vy čtyři sloni ve fraku. Buď se klidíte, nebo vás klidíme my.“ 

„Čtyři?“ vyvalil oči mladší bandita. „Ty, ty, ty, tyyyy neumíš jako počítat, bo co?!“ 

„Umím,“ odvětil a zatvářil se zmateně. „Dva jste před námi a dva…,“ vysvětlil a 

ukázal za sebe, „přesně tamhle.“ 

Banditi vyvalili oči a Suzume, Satoya i Ryuunosuke se otočili. Naoto to tušil. 

Za jejich zády stáli další dva, podobně sešlí a podobně vyzbrojení. 
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Vousáč několikrát zamrkal a velmi rychle se probral. „Tak sme čtyry, noa?“ 

„Suzume, Satoyo, vezměte si dva za námi. Naoto, ty toho dlouhána. Já si mezitím 

popovídám tady s panem velkohubým. Ryuunosuke-san, nikdo jiný tady v okolí 

není,“ promluvil Yuujiro, ignoruje hlavního banditu. 

Suzumin protivník byl podobné výšky, jen o mnoho let starší. Plešatá hlava div 

neházela odlesky od občas se objevujícího slunce a jeho oči vysílaly pohrdlivé vlny. 

Ta malá holka si vážně myslela, že mu něco udělá? Byla taková drobounká a 

lehounká. „Máš na výběr, holčičko. Můžu tě ušetřit, když hezky poprosíš.“ Měl rád, 

když ho někdo prosil. Prosby mu zvedaly ego. 

Zrzka si jej přeměřila pohledem a malinko se zamračila. Bylo nad míru jasné, že ji 

podceňuje. Ona už přeci stála proti daleko hrozivějšímu člověku, který sliboval, že 

bude trpět. Pomalu začínala chápat, že drsný začátek s Yuujirem jí pomohl. Sundala 

ze zad batoh, vytáhla tři dřevěné tyčky spojené řetězy a zavazadlo pustila z ruky. Stále 

sledujíc banditu se rozešla vpřed, šroubujíc kusy k sobě, aby získala celistvou tyč. 

Poslední spoj zaklapl na místo a dívka se rozeběhla. Zaútočila obyčejným výpadem 

tyčí shora, míříc na rameno. Nepotřebovala žádné krytí, takže její útok doprovázel 

bojový pokřik. 

Bandita nebyl moc zvyklý, že by se oběti opravdu začaly bránit, a dalo se říct, že 

jeho meč sloužil jako výhružka a poleno na mlácení. O nějaké technice se u něj mluvit 

nedalo. Proto nechal zbraň zbraní a spolehnul se na vlastní tělo. Sledujíc dráhu 

dopadu se vytočil do strany, takže zbraň okolo něj neškodně prosvištěla. 

Suzume počítala s nevýhodou takového očividného útoku a když si všimla, že muž 

uhýbá, přehmátla rukama, jednou protočila tyč nad hlavou, aby získala dobrý nápřah, 

a udeřila z boku na banditovo břicho. 

Muž vycenil zuby, tasil a nešikovně nastavil meč do dráhy tyče. Čepel byla tak 

hrozně tupá, že na dřevě neudělala ani důlek. 

Tentokrát se zrzka rozhodla pro přetlačování. Vší silou se opřela do mužova meče, 

aby byl nucen udělat totéž, a vzápětí napětí povolila, stáhla tyč k sobě a s příkrokem, 

který úderu dodal sílu celého těla, bodla proti mužově břichu. 

Bandita se pochybovačně zašklebil, avšak povýšený výraz se ztratil prakticky 

okamžitě. Ta dívka měla mnohem větší sílu, než tušil. Zpanikařil a spěšně se jal 

dokázat, že on je daleko silnější, což skutečně platilo. Jenže protipohyb náhle zmizel 

a on prudce promáchl, neschopen se bránit novému rychlému výpadu. S výkřikem 

upustil meč a nyní volnou rukou se chytil za břicho. Před očima mu vyskočily miliony 

hvězdiček a zvuky světa se vzdálily. Nohy se mu podlomily a on upadl obličejem do 

prachu cesty. Celé se mu to zdálo jako věčnost, jenže ve skutečnosti uběhly vteřiny. 

A pak svět zhasnul. 

Suzume se zadýchaně narovnala a malinko ohroženě do něj šťouchla tyčí. Opravdu 

byl mimo. ‚To bylo…,‘ pomyslela si překvapeně, ‚… všechno?‘ 

Satoya se pokusil o něco jako nebezpečný pohled, jenže v jeho podání se z něj 

vyklubal nervózně vystrašený škleb. Bandita naproti němu vypadal jako hora, což 

chlapci moc odvahy nedodávalo. Nalevo od sebe zaslechl bojový výkřik jeho kolegyně 

a stisknul ruce v pěst. Přeci se před ní nemůže ztrapnit! 

Muž na rozdíl od svého kolegy nemluvil a nečekal, až se k němu Satoya přiblíží. 

Vydal se za ním sám. Jako velká chodící šelma. Blonďáka polil studený pot. ‚Mysli, 

rychle mysli,‘ namlouval si sám. 

Bandita se nad ním již tyčil a napřahoval pěst. Chlapec si všiml, že se hýbe hrozně 
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pomalu a spatřil svou šanci. Ano, udělá přesně tohle! 

Soustředil chakru do nohou a s výkřikem se odrazil, protože posílený skok byl moc 

prudký. Přesto uskočil letící ráně a vytočením do strany poslal za banditu dva kunaie, 

na nichž visely lístky. Bandita se pomalu otočil a zmateně vzhlédl. V místě, kam 

dopadla jeho pěst, zel malý kráter. Blonďatý genin hlasitě polknul, odhodlán ukončit 

souboj dřív, než bude kráter v něm. Měl šanci. Protože ať měl bandita sebevětší sílu, 

byl neskutečně pomalý. Další dva kunaie přistály před mužem, který v domnění, že 

chlapec prostě minul, pokračoval dál ve zkracování vzdálenosti. Satoya rychle složil 

pečetě. „Fubaku Houjin!“ vyhrkl v momentě, kdy banditova noha překročila 

pomyslnou hranici, již označovaly kunaie s lístky. Papírky se zapečetěným střelným 

prachem vzplanuly a vybuchly spolu s vnitřkem hranice. 

Zvedl se oblak šedého kouře, který vzápětí rozfoukal vítr. Muž ležel na zemi 

v bezvědomí a popálený. Z ucha mu tekla krev, protože mu výbuch provrtal bubínek. 

Satoya si překvapeně kecnul na zadek a nevěřil svým očím. To svého prvního 

protivníka porazil takhle jednoduše? 

Naoto stanul naproti uřvanému dlouhánovi a jeho oči sledovaly každý pohyb 

mužova těla. Ať se dlouhán díval, jak chtěl, nenašel v nich žádný strach ani pochyby, 

což ho dopalovalo. Lidé se ho přeci vždycky báli, protože měl nad nimi navrch – totiž 

protože on byl zbrojený a s přesilou a oni neměli ani jedno. Tenhle klučina nesl všeho 

všudy několik zbraní jako každý ninja, jak dlouhán věděl. 

Váhá, napadlo Naota. Rychle vyhodnotil své okolí z obrazů, jež mu vytanuly na 

paměti, jelikož si nějak nedovoloval odtrhnout pozornost od dlouhána. Něco ho 

napadlo. Možná by mohl… „Nějak váháte,“ ušklíbl se. Mrak, který doposud zakrýval 

slunce, se odklidil. 

Muž se zastavil a též se ušklíbnul. Ošklivě a hrozivě, jako se šklebil na každého, 

kdo oponoval a potřeboval zastrašit. „Hmmm? Cos to řek?“ zavrčel. 

Naoto nehnul ani brvou. ‚Ještě trochu…,‘ pomyslel si a předvedl ležérní postoj, 

ačkoliv byl vnitřně velmi napjatý. Mezi chlapcem a mužem byla sotva tři metry velká 

mezera a každý z nich ji mohl během pár vteřin zmenšit. A genin provokoval, lákal 

banditu do pasti na sladkou vábničku. 

„Váháte. Očividně vám došlo, že s ninjou se prostě nemůžete věřit. Ubohé. Na 

bezbranné pocestné se vytahujete, ale při ninjovi se vám sevřou půlky? Jděte se 

zahrabat!“ vzkázal mu chlapec a provedl ten nejpohrdavější výraz, který dokázal. 

„Ty malej harante,“ procedil skrze zuby a stiskl jílec meče, až mu zbělely klouby. 

Co si to na něj ten smrad dovoloval? „Já tě naučím!“ zahromoval a mohutným skokem 

pohřbil vzdálenost mezi nimi. Rezavá čepel provedla vodorovný sek, jenže promáchla. 

Bandita zavrávoral a spěšně vzhlédl. Do očí ho uhodil sluneční svit. 

Naoto se nenechal ovládnout nutkáním k předčasné radosti a poslal do nohou 

chakru, která mu umožnila vyskočit vysoko a saltem se dostat na kmen blízkého 

stromu zrovna v moment, kdy dlouhán prosekl vzduch. Chlapec využil banditovu 

ztrátu rovnováhy a odrazil se do dalšího salta, které zakončil kopem patou do mužova 

temene. 

Bandita heknul a zbraň mu vypadla z ruky. Jeho bezvládné tělo se s žuchnutím 

sesunulo k zemi. 

„Skvělá práce, děcka!“ ozvala se Yuujirova gratulace a tleskání. On sám zaujatě 

sledoval souboje svých tří svěřenců, zatímco jeho vlastní protivník mu ležel u nohou, 

připraven o vědomí.  
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Suzume našpulila rty. Vůbec nestihla zaregistrovat, kdy jejich sensei banditu složil. 

Jak se dalo od jounina očekávat. Dívka předpokládala, že se výtržník nestihl ani 

rozeběhnout. 

Hnědovlasý mladík zalovil v batohu a vytáhl provaz. „Teď je svážeme a odvedeme 

do blízký vesnice. Sice bychom ještě mohli pokračovat, ale tihle budižkničemu nám 

malinko zkomplikovali plány a nechat je tu nemůžeme. Sice bych je mohl nechat 

napospas zvířátkům, ale nechce se mi se snížit na jejich úroveň…“ 

Ryuunosuke tiše stál a pozoroval své osobní strážce. První hrozbu překonali velmi 

dobře a jemu se vůbec nic nestalo. Rozhodl se, že svůj názor ohledně těch dětí znovu 

přehodnotí. 
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Kapitola IV 
Pětice pokračovala a za nimi cupitala skupina banditů. Ruce měli výtržníci 

přivázané k jednomu provazu, jehož konec si vzal na starosti Yuujiro, a nohy svázané 

zvlášť, aby mohli chodit, avšak nikoliv utíkat. Kráčeli poslušně, protože už měli za 

sebou neúspěšný pokus o útěk. 

Zhruba před hodinou došli k názoru, že zneužijí moment překvapení a sborově 

trhnou za provaz. Jenže mladík nebyl tak neostražitý, jak se tvářil, a společné úsilí 

mužů s ním sotva pohnulo. Jounin velmi rychle využil omezení jejich pohybu, silně 

škubl provazem k sobě a čtveřice se na sebe s výkřiky poskládala jako domino. 

Následně je všechny zpražil pohledem a v případě další možné zkoušky jeho bdělosti 

jim přislíbil noc s místními medvědy. Muži se bezeslovně shodli, že trest za jejich 

hříchy ve městě bude přijatelnější než rozsápání dravou šelmou. 

Město Uragawa se rozkládalo na břehu stejnojmenného jezera. Domy na pobřeží 

se odrážely spolu s červeným sluncem od vodní hladiny a vytvářely dojem, že 

městečko je pěkně malebné, čemuž tak ve skutečnosti bylo. Uragawa se pyšnila 

přítomností několika skvělých kovářů, kteří distribuovali zbraně pro Konohagakure. 

Navíc bylo blízké jezero doslova vzorem čistoty bujnosti života, a tak místní neměli 

ani nouzi o jídlo.  

Třináctý tým odvedl bandity na místní policejní stanici a nechali se ubytovat 

v jednom z místních hostinců. Yuujiro se původně zeptal Suzume, jestli nechce 

vlastní pokoj, ale dívenka horlivě vrtěla hlavou. V jiném pokoji by přeci měla problém 

hlídat jejich zákazníka. Jounin měl velmi dobrou náladu. Jeho tým se mu zamlouval 

čím dál tím víc. 

„Omlouvám se, že jsem vás urazil.“ 

Ninjové sedící okolo stolu společně s Ryuunosukem se na něj s překvapením 

v očích otočili, Suzume dokonce zastavila hůlky na cestě k ústům. Všichni zrovna 

večeřeli. 

Červenovlasý muž si povzdychl. „Nebyl jsem fér. Odsoudil jsem vás podle prvního 

dojmu a urazil hloupými řečmi. Omlouvám se.“ 

Yuujiro se na něj významně zahleděl. Tenhle chlap nebyl takový hlupák, jakým se 

stihl udělat. 

„Téda, vy máte fakt koule, strejdo,“ prohlásila najednou Suzume a pokývala hlavou. 

Svou větou zbavila slov jak Naota tak Satoyu. Yuujiro se začal dusit na rýži. 

Ryuunosuke na ni zděšeně pohlédl. „Co prosím?“ 

Suzume nevinně zamrkala. „No jakože je od vás statečný, že ste se nebál omluvit, 

to je důležitý! Se říká, ne? Teda, moje ségra to vždycky používá, když je někdo srab. 

Totiž jako obráceně. Řekne, že nemá koule, chápete? Ale taky říká, že přiznat chybu 

je důležitý a statečný. Takže máte koule!“ 

Yuujiro odmítl Satoyovu pomoc ve formě poplácání zad a raději opustil šenk. 

Z venku následně zaslechli záchvat smíchu. Suzume moc nechápala, co bylo na její 

řeči vtipného. Statečnost obdivovala ze všeho nejvíc. 

Ryuunosuke v duchu napočítal do desíti. V tom, že ho doprovází vesměs děti, se 

nepletl, alespoň co se jejich nevinnosti týkalo. A s dětmi se muselo trpělivě. Do tváře 

se mu vloudil drobný úsměv. Ta zrzka byla kouzelná. 

Naoto onu malou změnu nálady zachytil a rezignovaně se pousmál. Ani oni by 

neměli zapomenout na slušné vychování. „Omluva se přijímá, Ryuunosuke-san. 



21 
 

Uděláme, co bude v našich silách, abychom vás bezpečně dovedli do Horní Okiry.“ 

 

… 

 

Padla hluboká noc a Uragawou se rozhostilo ticho. Hostinec dávno zhasl a mnoho 

lidí spalo. Jen na recepci stále svítila lampička a za stolkem poklimbával postarší 

mužík. Hostinec poskytoval přístřeší i pozdním příchozím. 

Suzume probudila čísi ruka, která jí přistála na tváři. Zmateně otevřela oči a 

přimhouřila je. Satoya spal jako dřevo a rozvaloval se přes své a kousek Naotova 

ležení, které se nacházel vpravo od něj. Blonďákova paže zasahovala až na zrzčino 

prostěradlo. Otráveně se převrátila na bok a znovu se pokusila usnout. Snahu 

překazil močový měchýř, který se dožadoval vyplnění jisté potřeby. Dívka vyfoukla 

nosem, posbírala se a tiše přeťapkala vzdálenost od roztaženého stlaní ke dveřím. Na 

chodbě se zmateně rozhlédla a zašklebila. Vzpomněla si, že majitel hotelu se jim při 

příjmu omlouval, že záchody jsou v této části budovy rozbité. Yuujiro však chtěl šetřit, 

a tak vysmlouval slevu na pobyt v postižené části. Musela se vydat až na druhou 

stranu domu. 

Na cestě zpět se tvářila trochu přívětivěji a myšlenkami byla opět mimo. Do reality 

ji vrátily tiché kroky v přízemí. Věděla, že v těchto místech je přízemí spojené s prvním 

patrem schody a kousek chodby, ve které se nacházela, tvořilo balkón. Zvědavě se 

přitiskla ke stěně a nahlédla přes zábradlí. U recepčního stála dvojice mužů 

v policejním stejnokroji, který znala už z podvečera, kdy nechávali bandity na stanici. 

Recepční se malinko nervózně ošíval. 

„Někoho hledáme,“ zaslechla. Mluvil vyšší z dvojice, polohlasem. V pokojích by jej 

samozřejmě nikdo neslyšel, ale pozorovatel v prvním patře u schodů ano. 

„A koho, smím-li se ptát? Beze jména vám neporadím,“ dušoval se drobný stařec. 

Dovolil si podezřívavě se zamračit. „Navíc, nejdříve bych poprosil vaše průkazy, byli 

byste tak laskavi?“ 

Ve světle lampy se zaleskl kov, který si získal mužíkovu pozornost. Po zádech mu 

přejel studený mráz, stejně jako Suzume. „Doufali jsme, že budeš hloupější. Je tohle 

dostačující průkaz?“ pronesl chladně policista a zamával recepčnímu před nosem 

svou dýkou. 

Stařec zatajil dech a ochotně pokýval. „Ano, samozřejmě, že ano.“ 

„Výborně. Hledáme vysokého červenovlasého muže jménem Ryuunosuke. Měl by 

být v doprovodu čtyřech ninjů…“ 

Suzume se včas udržela, aby prudce nenasála vzduch. Musela jít okamžitě varovat 

senseie a ostatní. Jenže jak? Nervózně přešlápla a zatnula zuby. Prkna pod ní lehce 

zavrzala. 

„Kdo je to tam nahoře, hm?“ 

V dívce by se krve nedořezal. Ten náhlý zvuk prostě přeslechnout nemohli! 

Natiskla se ke stěně, jak nejvíce mohla, a mlčela. Třeba si budou myslet, že… Co by 

si mohli myslet? 

„Tetsuji, jdi se tam podívat.“ Druhý muž kývl a vydal se ke schodům. 

Zrzka stiskla pěsti. Jakmile Tetsuji vystoupá do patra, odstřihne ji od cesty 

k bezpečí. Kdo ví, co byli ti dva zač. Za ní byla jen slepá ulička. Musela to stihnout. 

Odlepila se od stěny a rozeběhla se přes chodbu, jak nejrychleji mohla. Tetsuji se 

překvapeně zastavil a vzhlédl. Byla to jen malá holka. Pak si vzpomněl, že takovou 
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viděl doprovázet rudovlasého léčitele. Jeho partner zareagoval rychleji. 

Suzume zachytila v zorném poli odlesk kovu a okamžitě zabrzdila, když se kousek 

před ní do zdi zarazil kunai. Moc dobře si uvědomovala, že muž minul schválně. 

Kdyby chtěl, mohl ji klidně zabít. Zůstala zaraženě stát s vyvalenýma očima. 

„Tetsuji, chyť ji,“ pronesl chladně vyšší muž. Jeho kolega kývnul a neskutečnou 

rychlostí se odrazil. Vmžiku dřepěl na zábradlí před Suzume. Dívka polekaně zalapala 

po dechu a couvla před výpadem malíkové hrany ruky, který ji měl jisto jistě poslat 

do mdlob. Během úhybu narazila zády do zdi za sebou. Zmateně sáhla po kunai, 

jenže prohmátla. Byla naprosto neozbrojená, což pro ni znamenalo konečnou. Tetsuji 

slezl ze zábradlí a pomalu se k ní rozešel. Věděl, že nemá šanci utéct. Sama ne. 

Tentokrát se zarazil on a hbitě odskočil zpět na zábradlí, otáčeje hlavu po směru, 

ze kterého právě vylétla salva malých kamenných projektilů. Suzume vysokou 

hnědovlasou postavu rozeznala jako první a její oči se rozzářily. Okamžitě využila 

Tetsujiho zaváhání, přiskočila k němu a ramenem mu vrazila do nohou. Muž 

překvapeně zavrávoral, přepadl a dole svou váhou rozpůlil recepční stůl, od kterého 

s vyděšeným kvíknutím odskočil malý úředníček. 

Vyšší muž sykl. 

„Člověk si nemůže ani v klidu dojít odskočit,“ ozvalo se otráveně a probuzeně. 

Yuujiro vyšel ze stínu chodby a rychle zhodnotil situaci. Suzume byla v pořádku, 

násilník v přízemí a v bezvědomí. Zbýval poslední. 

Zrzka nelenila. „Jdou po Ryuunosukem,“ vyhrkla. 

Yuujiro povytáhl obočí. „Po Ryuunosukem, jo? Policie?“  

„Nejsou to policajti.“ 

V nitru ho začal hlodat nepříjemný pocit. Mise se nejspíš začínala trochu vymykat, 

jako se občas stávalo. Bude muset ty chlapíky vyslechnout. Alespoň že byl jeden 

mimo hru. 

Zalovil v taštičce s vybavením, co měl u pasu. Na rozdíl od svých studentů ji během 

mise na spaní nesundával. „Zajisti toho, co omdlel,“ sdělil tiše a hodil jí motouz drátu 

a kunai. 

 Jiryuu, vyšší kolega Tetsujiho, vzhlédl. Zvažoval možnosti. Věděl, že ani jedno 

z dětí neznamenalo větší nebezpečí. Problém byl ten hnědovlasý mladík. Ač vypadal 

až příliš mladý, zřejmě měl dostatek zkušeností, aby mohl vést tým. Jeden by čekal 

namyšleného a hlavně zbrklého floutka, ale z hnědovláska vyzařoval klid a rozvaha. 

Naneštěstí, Jiryuu ani Tetsuji neměli možnost prozkoumat jeho schopnosti blíže. Ta 

čtveřice ubohých zlodějíčků, co poslali, se sotva mohla rovnat s dětmi. Přesto tušili, 

že bude přinejmenším rovný soupeř. Ale oni byli také. Jeho kolegu sundala nešťastná 

náhoda a prakticky si mohl za pád sám. Neměl uskakovat na zábradlí. 

Nechal Tetsujiho být. Potřeboval se vypořádat se svou situací. Musel brát v potaz 

i tu dívku. Sama by na něj samozřejmě nestačila, jenže byla dostatečně duchaplná, 

aby hledala skulinky v obraně a působila jako otravný záškodník, jak měl čest zjistit. 

Víc času jeho myšlenky nedostaly. 

Třesknul kov o kov, jak se setkaly dva kunaie. Yuujiro i Jiryuu se začali přetlačovat, 

hledajíce jakýkoliv náznak změny v soupeřově očích. Yuujiro si všiml, že se k němu 

soupeřův nůž začíná přibližovat, uskočil a znovu zaútočil pod jiným úhlem. Jiryuu 

odpovídal bloky, a kdykoliv dostal šanci, tak i útoky. 

Suzume se nenechala dlouho pobízet a seběhla shody až k omráčenému Tetsujimu. 

Asi metr před ním se zarazila a vynadala si. Co když předváděl, že spí? Vší silou mu 
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dupla na holeň, a když s ním rána ani nehnula, přiklekla si k němu a nahmatala tep. 

Skutečně jen omdlel. Ruce i nohy mu pevně svázala k sobě a prošacovala jej, 

zabavujíc mu veškeré vybavení. V koutku oka zachytila pohled úředníka a dostala 

nápad. „Strejdo, mohl bys jít varovat ostatní?“ dotázala se naléhavě. Jednak ho 

dostane mimo přímé nebezpečí a jednak se vyvarují dalším problémům. Mužík kývnul 

a pospíchal po schodech nahoru. 

Vzduch už nějakou dobu sytilo kovové zvonění. Jiryuu postřehl nějaký pohyb na 

schodech, avšak neměl čas recepčního zastavit. Musel se stáhnout.  

Místo aby nový útok z Yuujirovy strany kryl, uskočil vzad a přilepil se podrážkami 

na stěnu. Ruka, která se mezitím dostala do kapsičky u pasu, vytáhla kunai a vrhla 

jej – nikoliv po hnědovláskovi. Zbraň letěla k Suzume. Yuujiro ji prve ignoroval, 

protože bylo očividné, že svůj cíl mine. Přesunul znovu oči ke svému protivníkovi, 

který se odrazil a rozeběhl se k němu. Jenže nezaútočil. Otočkou se dostal za 

hnědovláska a pokračoval dál k oknu. Mladík se otočil, chystaje se jej pronásledovat. 

Jeho kroky zastavil výbuch a jeho bodla zlá předtucha. 

Zrzavá dívka zůstala dřepět, pozorujíc souboj. Prve měla pocit, že bude lepší, když 

nebude zasahovat. Přesto se pokoušela najít vhodnou situaci, kdy svému senseiovi 

pomoci. 

A v tom ho uviděla. Půlsekundový pohyb Jiryuuových očí k ní nevěstící nic 

hezkého. Následně se celá napjala, protože na ni letěl házecí nůž. Tedy ne přímo na 

ni, ale kousek vedle ní do míst, kde ležel omráčený a svázaný Tetsuji. Vyvalila oči a 

nadechla se na výkřik. Zbraň měla na svém konci uvázané rovnou dva výbušné lístky, 

které vzápětí explodovaly a roztrhly mužovo tělo. Do okolí se rozstříkla krev a několik 

kapek dopadlo i na dívku. 

Konečky prstů se jí rázem ochladily, přesto že cítila, jak je spolu s celým tělem polil 

pot. Zvedl se jí žaludek a zúžily průdušky. V ústech měla slanou chuť doprovázenou 

odporným suchem. 

Z dálky k ní doléhaly nějaké hlasy, které nevnímala, protože se momentálně ze 

všech sil snažila nepozvracet. Pod nosem jí zavonělo něco lehce pálivého, příjemně 

sladkého. Jeden z hlasů se přiblížil. Uvědomila si, že má něčí ruku na rameni. 

„Suzume-chan, vezmi si tohle.“ Klečel u ní Satoya a tvářil se starostlivě, oči upřené 

na dívčiny pomněnky. I on se třásl, avšak kvůli zrzce se snažil ovládnout. Mezi prsty 

svíral nějaký lísteček. „Dal mi to Ryuunosuke, prý je to proti nevolnosti. Mně to docela 

pomohlo.“ 

Dívka nepřítomně kývla a otevřela pusu, jenže žaludek předběhl hlasivky a ona se 

pozvracela. 

 

… 

 

„Vůbec nechápu, o co jim šlo,“ zavrtěl hlavou Ryuunosuke. Byli zpět ve svém pokoji. 

Rudovlasý muž stál uprostřed místnosti s rukama v bok.  

Yuujiro se zády opíral o rám okna s rukama založenýma na prsou a tvářil se 

zamyšleně. „Ale šli po vás. Suzume, říkala jsi, že se recepčního ptali přímo na něj.“ 

Dívka, zachumlaná do deky, vzhlédla od mátového čaje, a kývla. „Znali jeho jméno 

a věděli, jak vypadá. Dokonce věděli, že nás má jako doprovod. Chtěli jenom vědět, 

ve kterým pokoji je, a vyhrožovali recepčnímu nožem,“ oznámila tiše. „Jenže pak pode 

mnou zavrzala podlaha a oni na mě přišli… Omlouvám se.“ 
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Yuujirův výraz trochu změknul. „Aspoň ses poučila. Navíc, nemyslím si, že by toho 

řekli víc. Takže se toho zase tolik nestalo,“ mrknul na ni. ‚Bude asi chvilku trvat, než 

se z toho dostane,‘ napadlo ho. Vidět někoho vybuchnout a být pocákán krví nebyla 

věc, již by nezkušení genini vstřebávali snadno. Přesto věděl, že si tím musí projít 

každý ninja. Čím dřív, tím líp. 

„Sensei má pravdu,“ usmál se Satoya jako sluníčko, „hlavně, že jsi v pořádku.“ 

Suzume kývla a mírně se usmála. 

„Nejspíš stáli o vaše služby,“ nadhodil Naoto, popondávaje si brýle na nose. 

„Pak nechápu, proč ten povyk,“ pokrčil rameny Ryuunosuke. „Stačilo za mnou 

normálně zajít, zeptat se a zaplatit.“ 

„To je mi jasné,“ kývl chlapec. „Jenže tihle dva očividně ošetřit nepotřebovali. Byli 

někým posláni. Ta osoba by vaše služby mohla potřebovat.“ 

„Přesto by byla na místě domluva, ne? Suzume přeci říkala, že recepčnímu 

vyhrožovali. To by nedávalo smysl,“ nechápal stále rudovlasý. 

„Vím, na co Naoto naráží,“ vložil se do jejich rozhovoru Yuujiro. „Prostě platit 

nechtěli. A fakt, že ten chlápek zabil svýho parťáka, znamená, že jsou pod někým, na 

koho by se nemělo přijít. Měli vás prostě sebrat a odvést za svým šéfem. Jenže 

nečekali, že půjde Suzume na panáčky.“ 

Suzume se začervenala. „Šla jsem z panáčků,“ zafrfňala.  

Yuujiro se usmál. Očividně se už začala zotavovat. „Z toho koukaj 

problémy,“ zvážněl. „Je dost možný, že si ten někdo nedá pokoj a půjde po vás 

znovu.“ Mladík si povzdychl a odlepil se od rámu okna. „No nic. Okolnosti zvyšují 

úroveň mise, na níž už mí žáci nestačí. Nejlepší bude se někam uklidit a počkat, 

dokud nedorazí tým, který by si váš případ převzal. Předpokládám, že…“ 

„To není možné!“ přerušil jej Ryuunosuke. „Já nemohu čekat. Musím jít 

dál!“ Všichni ninjové vzhlédli. Zněl naléhavě, skoro hystericky. 

Hnědovlasý mladík se zamračil, přesto mluvil klidně, byť malinko popuzeně. „Tak 

jděte, ale bez nás. Dostali jsme zadání splnit misi typu C. Tohle je minimálně Béčko.“ 

„Nemohu jít sám. Zvláště nyní ne! Když mě seberou, je to, jako kdybych tu čekal 

na posily. Zaplatím vám víc! O peníze starost nemějte!“ nedal se léčitel. 

„Nejde tu jen o peníze, Ryuunosuke-san. Nemůžu děckám poručit, aby šly do 

takovýho rizika. Ti chlapi, co po vás šli, byli ninjové. Nad síly genina, řek bych. 

Chápete?“ 

Muž stiskl ruce v pěst a zatnul čelisti. „Nemohu si dovolit takové zpoždění. Než 

vaše vesnice vyřídí všechny formality ohledně změny, bude pozdě…,“ ztišil hlas 

konsternovaně. 

Naoto si muže prohlédl a kdesi v srdci jej bodlo. Ten zoufalý pohled plný bezmoci 

znal. ‚Jako tenkrát…‘  

Postavil se a zahleděl se mu do očí. „Máte důvod pospíšit si, že?“ nadhodil vážně. 

Ryuunosuke se obrátil na chlapce a kývl. „Nejde o nic tajného, takže vám to mohu 

říct. Ve Fudai, mé rodné vesnici, na mě čeká má vážně nemocná žena. Moc času jí 

nezbývá. Abych byl upřímný,“ musel se odmlčet a sebrat trochu síly. Na tváři se mu 

objevila osamocená slza. Všichni čekali, až rudovlasý prolomí nastalé ticho. Tušili, 

jak bude jeho vysvětlení pokračovat. „Nevím… Nevím, jestli ještě žije. Ale doufám…, 

že čeká. Na jihu vaší země jsem našel lék, chápete? Teď se nemohu vzdát! Nemohu 

čekat! Musím jít dál.“ K údivu všech si klekl a hluboce se uklonil, až se jeho čelo 

dotklo podlahy. „Snažně vás prosím, jako jsem nikdy nikoho neprosil. Pomozte mi.“ 
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Yuujiro přimhouřil oči. Chtěl mu pomoci, jenže on prostě nemohl svým žákům 

poručit, aby na sebe vzali takové riziko. Tedy mohl, ale jednalo by se o nerozumný 

rozmar. 

„Pojďme ho dál chránit.“ Věta přišla od člověka, od kterého ji nikdo nečekal. Satoya 

se odhodlaně postavil a zamračil se. „Závisí na nás nevinný život, přeci tu ženu 

nemůžeme nechat zemřít!“ 

Jouninův výraz se nezměnil. „Ten nevinnej život už možná není,“ připomněl mu. 

„Ale možnost tady je! Senseiááuu!“ Do stoje vystřelila i zrzka, až se polila horkým 

čajem. Několikrát zatřepala rukou, pofoukala si ji a hned se zase tvářila vzpurně. 

„Totiž, přeci se nevzdáme, ne?! Jsme přece hustý shinobi z Konohagakure!“ 

Naoto se krátce usmál a rozhodl se přidat svoji trošku. „Navíc máme čas se ukrýt 

a vyhnout se jim, že? Měli v plánu, že prostě přijdou, seberou nám Ryuunosukeho a 

zase odejdou. To se jim trochu nepovedlo. Chvilku potrvá, než dostanou nové 

rozkazy.“ 

Yuujiro si povzdychl. „To mě napadlo taky, jenže nikdy neni moc dobrej nápad se 

na takový věci spolejhat, víš?“ Tentokrát se odmlčel on, možná aby je malinko napnul. 

Už se prakticky rozhodl.  

Pro sebe se pousmál. Ty děti se mu vážně líbily. „Jak chcete,“ pravil, „ale pak si 

nestěžujte, já vás nenutil.“ 

V trojici dětských očí se objevilo nadšení. Ryuunosuke překvapeně vzhlédl a 

chvilku neměl slov. Stiskl ruce v pěst a znovu se uklonil. „Děkuji vám mnohokrát!“ 

„Heh, nezapomeňte, že to bude něco stát,“ mrknul na něj mladík. „A na spánek 

zapomeňte. Musíme se sbalit a fofrem vypadnout, ať znova nechytí naši stopu.“ 


