
KKKNNNIIIHHHOOOVVVNNNAAA   FFFAAAKKKUUULLLTTTYYY   IIINNNFFFOOORRRMMMAAA���NNNÍÍÍCCCHHH   TTTEEECCCHHHNNNOOOLLLOOOGGGIIIÍÍÍ   
VVVUUUTTT   VVV   BBBRRRNNN���   

   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSSBBBOOORRRNNNÍÍÍ���EEEKKK   SSSOOOUUUTTT���ŽŽŽNNNÍÍÍCCCHHH   PPPOOOVVVÍÍÍDDDEEEKKK   
 



 3 

 

 

 

 

 

P�edmluva ------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

Pavel Adamík --------------------------------------------------------------------------------------------------5 

Antonín Bu�ek -------------------------------------------------------------------------------------------------9 

Vojt�ch �ižinský -------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Michael Deutscher ------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

Josef Donocik------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Darina Hlinková --------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Pavel Martinec ----------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Aleš Pejchal--------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Radek Pyšný-------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 

Tomáš Ridoško ---------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Jana Staurovská --------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

Ji�í Vysloužil ------------------------------------------------------------------------------------------------- 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

P�edmluva 
 
 
     Knihovna FIT VUT v Brn� po�ádala ve dnech 15. 3. 2007 – 25. 4. 2007 sout�ž „Co se skrývá 
v duši technika? ANEB Napište sci-fi povídku!!!“ ur�enou pro všechny studenty Vysokého u�ení 
technického v Brn�.  
     
      1. ro�níku sout�že se zú�astnilo 12 povídek. P�ísp�vky hodnotila p�ti�lenná porota v tomto 
složení: Ond�ej Neff (�eský spisovatel science fiction a noviná�, vydavatel internetových deník� 
Neviditelný pes a DigiNeff), David Martinek (asistent na UITS FIT VUT v Brn�), Daniela 
Možíšová (knihovnice M�stské knihovny v P�erov�), Martin Obrusník (J2EE developer), Petra 
Nastulczyková (knihovnice na FIT VUT v Brn�). 
 
     Ceny do sout�že, poukázky na nákup knih v hodnot� 1500, 1000 a 500,- K�, dodala firma 
Computer Press a. s. 
 
      Všechny p�ísp�vky jsme uspo�ádali do sborní�ku, který práv� držíte v ruce. Doufáme, že se 
vám povídky budou líbit a dodají vám inspiraci a odvahu k p�ihlášení se do dalšího ro�níku 
sout�že, který plánujeme pro p�íští akademický rok. 
 
     P�ejeme p�íjemnou zábavu. 
 
 
 
 
 
 
 

Knihovna FIT VUT v Brn� 
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     XN-332 byl výborný robot. Vždy fungoval v rámci svých parametr�, a to b�hem své sm�ny 
provád�l �adu složitých úkon�, každou denní jednotku musel projít celou trasu a prov��it, zda vše 
funguje jak má. Dle své specifikace fungoval již velmi, velmi dlouho, déle než modely p�ed ním; 
být lidskou bytostí, jist� by na sebe byl hrdý. 
     Denní jednotka za�íná, XN-332 opouští sv�j prostor a vydává se vst�íc prvnímu cíli. P�ekážku 
ve své dráze o�ekává, a tedy upravuje sv�j pohyb dle optimálních parametr�. Ve skrytu své 
mechanické duše pouze zpracovává žádost o odstran�ní nepo�ádku, kterou záhy odešle do 
centrálního registru... žádost 272398. 
     Doráží ke své první met�, p�ístupový panel do reaktoru. Cíl: kontrola t�snosti, test materiálu. 
P�íslušné nástroje se vysouvají a jako již mnohokrát p�edtím vykonávají svou práci. Vše je v 
po�ádku, jako vždy. Kdyby se um�lá spokojenost dala n�jak definovat, onen stav by nebyl 
vzdálen tomuto. 
     XN-332 se pomalu p�esouvá k dalšímu cíli, poté k t�etímu i �tvrtému, a jako vždy za jeho 
služby, vše je v naprostém po�ádku. Po kontrole p�ístupové konzoly je�ábního za�ízení se vydává 
na další cestu, tentokráte skrz sv�j tém�� oblíbený pr�lez a klimatiza�ní potrubí. 
Jakožto servisní robot byl XN-332 vybaven vícefunk�ním pohonem, proto sta�ila pouhá zm�na 
konfigurace a vydal se na svou dlouhou, le� rychle odbíhající cestu. Zkoumal vše, nerovnosti, 
pukliny, správnost nastavení rozvod�. I p�es zpomalování u �ástí, jež v minulosti prošly údržbou, 
byl v cílovém míst� ješt� p�ed plánovaným �asem; vystoupil z pr�lezu a p�ešel do stavu úspory 
energie. Odeslal centrálnímu registru hlášení o zapo�etí odpo�inku. Hlášení �íslo 272398. 
     �as vypršel, obnovení programu prob�hlo a XN-332 se mohl vydat dál, do centrálního 
ovládacího uzlu celého továrního komplexu. Vydal se p�ednastavenou trasou, ovšem záhy z ní 
za�al odbo�ovat; zkušenosti prokázaly, že p�ekážka ležící v jeho dráze stále nebude odklizena, a 
on vyžadoval funkci dle optimálních parametr�. Potvrzení jeho podez�ení na sebe nenechalo 
dlouho �ekat, p�ímo v jeho trajektorii ležel odpad. V jeho trase nesmí být p�ekážka; p�ekážka v 
cíli je poruchou, p�ekážka v trase je odpad. Vyplnil a odeslal žádost o odstran�ní do centrálního 
registru, žádost s oblíbeným �íslem. Pokra�oval dál, a p�icházela �ást, na kterou by jako �lov�k 
byl hrdý. 
     Stále m�l záznamy o tom, když se tento odpad poprvé objevil. Tenkrát málem nedokázal 
splnit sv�j úkol, nemohl najít žádnou cestu okolo která by vyhovovala všem požadavk�m. Ale 
nakonec se zada�ilo, a každý den se svou novou trasu snažil o milimet�ík zlepšit. Pokud by 
jednou dokázal svou dráhu upravit tak, že by �asov� p�ed�ila p�vodní, mohl by tuto upravenou 
poslat ke schválení jako návrh nového standardu. Snad, snad se jednou té pocty do�ká. 
     Pln �ehosi ne nepodobného vzrušení prokli�koval a proplul svou alternativní cestu. Po 
dokon�ení pohybu zjistil p�ekro�ení v�erejšího �asu o 0,109 sekundy. Výsledná dráha byla 
zavržena jako nevhodná, ihned si zformuloval plán na zít�ek. Ale je to škoda. Nic by mu 
neud�lalo v�tší radost než informovat centrální registr o trase, kterou jeho návrhá�i neuvážili. 
     Nyní se nacházel ve vnit�ním komplexu; zde platila p�ísná bezpe�nostní pravidla. V�d�l o 
nich. Razantním zp�sobem snížil svou rychlost a upravil své vn�jší projevy tak, aby dal 
senzor�m jasn� najevo, že je servisním robotem. Nikdy nezjistil, co by se stalo kdyby své 
instrukce neposlechl, ale zajisté by to nebylo nic hezkého. V bezpe�nostní zón� neexistovalo nic 
jako odchylky mimo definovaný kurs. 
     Dorazil do centrální místnosti, ovšem náhle se zastavil. N�co se d�lo. P�ítomnost 
neautorizovaných osob; ano, bylo to tak, centrální registr mu vše potvrdil. V prostoru byli 
vet�elci, nepochybn�. Vyvolal z pam�ti záznamy o svých p�edchozích st�etech s nežádoucími 
osobami. Není podstatné, jak se dostali dovnit� p�es bezpe�nostní zónu; jakmile jsou v centrální 
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místnosti, zóna je na n� krátká. Pak má XN-332 povolení jednat, pak neplatí základní pravidlo 
robotiky. Ne v tomto za�ízení, ne v této místnosti. 
     Protože centrální místnost je d�ležitá. Na centrální místnosti závisí miliardy lidských život�.      
Musel projít n�kolik svých senzor� než je spolehliv� objevil. �ty�i záškodníci, kte�í se dali 
rozeznat až pomocí analýzy tvaru na lidmi viditelných vlnových délkách. Pro všechny ostatní 
senzory byli neviditelní, ale p�esto jim to nebylo nic platné. XN-332 byl špi�kový stroj. 
     Protože p�i jednom z p�edchozích st�et� p�išel po p�ímém p�iblížení o jedno z konstruk�ních 
chapadel, vygeneroval následn� alternativní taktiku. B�hem posledního st�etu fungovala výte�n�, 
tehdy byli záškodníci neutralizováni bez toho, aby se v�bec pokusili XN-332 poškodit. Nejlepší 
kandidátní taktika byla vybrána, op�t.  
     P�etížil své servomotory a za aktivace pojízdného pohonu p�irazil k blízké st�n�. Jak nabíral 
rychlost, registroval, že p�itáhl pozornost vet�elc�. Kritické bylo, aby jich dosáhl d�íve než se oni 
sami pokusí o protiakci. 
     A povedlo se. 
     Záhyb st�ny vymrštil XN-332 na dráhu procházející t�sn� kolem neznámých. V dosahu jeho 
zbývajícího chapadla se nacházely dolní kon�etiny dvou jedinc�, a p�edchozí st�ety nazna�ovaly, 
že budou-li jim kon�etiny odebrány, jedinci nebudou p�edstavovat vážné nebezpe�í. 
     Jak �íkám, tato taktika m�la v minulosti excelentní výsledky. 
     Dva vet�elci byli dekonstruováni s podporou pily pro pro�ezávání potrubí, odpad zahozen a 
robot odeslal žádost o jeho odklizení, žádost 272398. P�irazil své složené t�lo k ovládacímu 
pultu, vykompenzoval náraz a s prudkým zrychlením zajel z dosahu záškodník�. 
     Zaznamenal protiopat�ení; okolní materiál za�al být dekonstruován rapidní rychlostí. Trvalo 
1,2 sekundy, než poškození místnosti p�ekro�ilo mez p�ijatelnou pro opravu b�hem jeho sm�ny. 
Nu co, žádost do centrálního registru a ten se již o vše postará. 
     Nicmén�, taktika byla vyhodnocena jako mén� efektivní nežli minule, pouhá polovina jedinc� 
byla eliminována. Procesor XN-332 se rozb�hl jako o závod, miliardy a miliardy možností ví�ily 
jeho �ipy s jediným cílem, najít nejlepší o�ekávané �ešení. A bylo tu. Za pomocí chapadla se 
p�itáhl k jedné ze st�nových konstrukcí; aktivace magnetického p�ídržného režimu na polovi�ní 
výkon jeho t�lo stabilizovalo a již nic nebránilo dalšímu krátkému p�etížení pojízdných 
servomotor�. 
     Vnit�ní senzory nahlásily drobné vnit�ní poškození p�i p�echodu na strop, robot nebyl 
konstruován pro takové p�etížení jaké skýtal p�ebuzený pohon. Nicmén�, byl tu. Bleskový 
pr�zkum scény potvrdil, že 2 vet�elci jsou vskutku eliminováni a reak�ní doba druhých dvou 
nedostate�ná v rámci plánu akce. Net�eba úprav. Vykonat. 
     Byl to rozumný p�edpoklad, že dekonstrukce horní oblé kon�etiny bude mít obdobný následek 
jako dekonstrukce spodních. Sice p�i svém nájezdu poškodil i povrch stropu, ale priority te� 
ležely jinde. B�hem zapo�etí drastické zm�ny kurzu k finálnímu nájezdu však zaznamenal nový 
vjem.  
     Digitální signál. �ídící signál. �ídící jednotka XN-332 p�ipravena. O�ekávané heslo: 272398. 
Autorizace nesouhlasí s o�ekávaným vstupem. P�ístup odep�en.  
     Probral se ze svého �ídícího režimu a pokra�oval v úkonu. Vet�elec bohužel postrádal rychlost 
p�epínání úloh jakou byl vybaven stroj, proto byl zbaven horní oblé kon�etiny v minimálním �ase 
a bez odporu. Krátký pr�zkum vše potvrdil, vet�elci byli neutralizováni. Vyplnil a odeslal 
úklidovou žádost se známým �íslem a nerušen� se vydal na zbytek své inspekce. 
     Prov��il panely primární panely funkcí továrny, kterou tak úzkostliv� každý den kontroloval. 
Robotí nirvána, robotí spokojenost, všechno jak má být. XN-332 zapo�al první krok výpo�tu 
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nové optimální trasy s ohledem na dosud neodklizený odpad a vydal se pry� z centrální místnosti, 
aby dokon�il všechny své úkony a mohl v klidu vy�kat dalšího dne. 
     Na poslední chvíli však jeho senzor zaznamenal, že jeden z panel� hlásí špatné údaje. Údaje 
pro �išt�ní atmosféry planety, údaje pro syntézu kyslíku, parametry deflekce vesmírného zá�ení, 
všechno bylo špatn�. Nepochybn� práce vet�elc�, jedin� oni by mohli tak chybnými údaji ohrozit 
lidstvo. Našt�stí byl XN-332 opravdu spolehlivý robot.  
     Nastavil všechny údaje zp�t na správné hodnoty 272398 a za tichého klapání opustil místnost.  
     Hodnota nesmí být mimo parametr. Centrální registr ji vyhodnotil jako optimální. Jediná, 
krásná, stabilní hodnota. 
Dokonalá harmonie. Nirvána. 
     Robotí ráj. 
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„Jsi úpln� neschopný! Nechat se vyhodit od IGV!“ 
„Nevyhodili m�.“ 
„Ale ur�it� t� brzy vyhodí. Jen se na sebe podívej. Jsi hrozný ubožák. Už t� nechci vid�t!“ 
Daniel šel spojovací chodbou a p�emýšlel o v�erejším rozhovoru se svoji dívkou. Vlastn� 

už bývalou, dala mu košem. Zrovna se mu neda�ilo v práci a ona se s ním kv�li tomu hned 
rozešla. Navíc do toho za�ala zatahovat další v�ci, jako t�eba jeho neohrabanost. Takovouhle 
zradu od ní tedy ne�ekal. Když si znova a znova p�ehrával její slova v mysli, uv�domil si, že to 
nejspíš plánovala už dlouho, jen te� dostala dobrou záminku. 

Jako kdyby byla práce pro IGV n�co jednoduchého. D�lají tam ti nejlepší v�dci na sv�t�. 
Ten se ostatn� za posledních pár desítek let hodn� zm�nil. Zvlášt� po tom, co lidé zjistili, že 
nejsou ve vesmíru sami. Docela nedaleko, jen na druhé stran� Mlé�né soustavy, je planeta 
podobná té naší. Vlastn� je na první pohled úpln� stejná. Dokonce i její obyvatelé, Akiramové, 
jsou svým vzhledem od lidí k nerozeznání. 

Ale odlišnosti mezi ob�ma planetami p�ece jen existují. Od t�ch nejbanáln�jších, jakými 
jsou nap�íklad r�zné druhy ovoce, až po takové, že Akiramové neznají západ slunce, protože 
jejich slunce nikdy nezapadá, ale je zastín�no jinou planetou uprost�ed oblohy. 

Mezitím se Dan dostal na hlavní k�ižovatku a podv�dom� odbo�il do jedné z chodeb. M�l 
namí�eno na p�istávací plochu. Za chvíli má p�ilet�t Akiramská lo� a odvézt si první, dlouho 
o�ekávanou dodávku ampulí s Biospirinem. Hlavním problémem spolupráce obou sv�t� totiž 
dávno nebyla vzdálenost a technika, ale fakt, že Akiramové vydrží v našem ovzduší jen pár hodin 
a pak se rozplynou. Na své planet� umírají stejn� jako lidé, ale tady se prost� vypa�í jako pára 
nad hrncem. Nikdo tenhle jev zatím nedokázal objasnit, takže nikdo ani nev�d�l, jestli to pro 
Akiramy znamená smrt nebo n�co jiného. Proto se Akiramové na Zemi moc nezdržují a když 
musí, tak v blízkosti své lodi, kde mají vytvo�enou um�lou atmosféru. 

Velkým pokrokem však bylo, když spole�nost InterGalaktického Výzkumu objevila 
p�ípravek, který jejich rozplynutí dokáže oddálit až o m�síce - Biospirin. Dan sám ho 
programoval. Ano, dneska se už vše programuje, od tablet až po stroje. Po tom, co bylo objeveno 
biologicko-komponentální programování, šel vývoj rychle kup�edu. Bohužel ud�lal v programu 
chybu a kdyby ji kolega v�as neodhalil, projekt by ztroskotal. Byl z n�j vy�azen a p�id�len k 
mén� lukrativnímu úkolu. 

První historické p�edání Biospirinu si ale nenechá ujít. Poslední zatá�ka chodby a bude na 
p�istávací ploše, kde by práv� m�la dosedat vyslanecká lo�. Ale co to? 

Danova už tak špatná nálada se ješt� zhoršila. Jak byl zamyšlen, odbo�il na k�ižovatce do 
brány �íslo 3, která vede k technickým prostor�m lodi a ne do jedni�ky, ústící na p�istávací ploše 
u výstupního m�stku. Slavností ceremoniál už nestihne, ani kdyby b�žel. Rozhn�ván sám na sebe 
se posadil do stínu velkých železných sud� a za�al se sám litovat. Vesmírný kolos, který práv� 
za�al p�istávat, odtud mohl sledovat stejn� jako z hlavní rampy, ale v�bec ho nezajímal. 
Takových p�istání už vid�l mnoho. Místo Akiramského vyslance si tu m�že pokecat akorát tak s 
n�kterým z údržbá�� ze Zem�, kte�í na t�chto lodích �asto pracovali. 

Sed�l tam dlouho, takže si ani nevšiml, když z lodi vystoupily dv� mladé ženy 
v kombinézách technik� a namí�ily si to rovnou k n�mu. Jako by té sm�ly už nebylo dost, 
usmyslel si postavil se práv� ve chvíli, kdy procházely kolem n�j. Zavrávoral a ramenem vrazil 
do bližší z žen tak prudce, že ji srazil na zem. Dopadla t�žce na betonovou podlahu a z�stala 
ležet. Dan se k ní hned vrhl a za�al ji neobratn� pomáhat vstát. Kdyby však nezasáhla její 
p�ítelkyn�, nejspíš by ji ješt� víc ublížil. 

Teprve když už stála pevn� na obou nohách a prohlížela si krvácející loket, m�l Dan 
možnost si ji prohlédnou. V�bec si p�ed tím nevšiml jak je krásná. Dlouhé blond vlasy ji splývaly 
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až pod ramena a modré o�i zá�ily jako dva drahokamy. Pro Dana se zastavil �as a nevid�l nic 
jiného než ji. Ani si neuv�domil, že druhá žena odešla a nechala je tam o samot�. Dívka se na n�j 
podívala a usmála, p�estože to byl on, kdo ji zranil. Danovi se nahrnula krev do mozku a za�al 
hore�n� p�emýšlet, co má d�lat. Takhle krásnou holku už do smrti nepotká. Kam se na ni hrabe 
jeho bývalá? Tuhle p�íležitost si nenechá ujít. 

„Nezašla bys se mnou na ve�e�i?“ vychrlil ze sebe neobratn�. 
„Nem�l bys n�jakou dezinfekci na ránu?“ zeptala se ho dívka. Dan se za�ervenal a kdyby 

mohl, nejrad�ji by se studem propadl do zem�. 
 
„Takže t� vzali hned po škole na jejich lo� jako technika?“ 
„Jo, už od mali�ka jsem to cht�la d�lat. Vzrušovalo m� létat nekone�ným vesmírem...“ 
Dan poslouchal její slova jako ve snu. Mluvila tím nejlíbezn�jším hlasem a Afrodita proti 

ní byla ošklivka. Její jméno mu zn�lo jako zaklínadlo, Marika. Ješt� te� nemohl uv��it tomu, že 
jeho pozvání na ve�e�i p�ijala. Dávno zapomn�l na to, že zmeškal slavností ceremoniál. Vždy� tu 
sedí s nejkrásn�jší holkou, te� už minimáln� dvou planet. A zdálo se mu, že i on v ní vzbuzuje 
sympatie. Celou dobu se na n�j tak mile culí a ty šaty které si vzala, to ur�it� není jen tak 
náhodou. Takové si holky berou, jen když jim opravdu o n�koho jde. 

P�es po�áte�ní rozpaky si nakonec padli do noty a jejich posezení v místní kavárn� 
nebralo konce. Povídali si tak dlouho, až m�l Dan pocit, jako by ji znal už léta. Sám ji o sob� 
pov�d�l snad všechno, krom� jeho posledního pracovního neúsp�chu. M�l strach, aby se situace s 
rozchodem neopakovala. Nechal ji p�i v�domí, že na projektu pracoval. 

Ona mu povídala hlavn� o Akiramech, jejich planet� a život�. Nejvíce ho zajímalo tamní 
ovoce, které ješt� nikdy neochutnal a o kterém Marika tolik básnila. 

„Pro Pána, už musím b�žet, zmeškám sraz s Annou,“ vyk�ikla, když se podívala na 
hodinky. Dan se ji snažil p�im�t, aby ješt� z�stala, ale ona se nenechala dlouho p�emlouvat. 
Rázn� pro tento ve�er jeho žadon�ní ukon�ila, ale slíbila mu, že se zase uvidí. Dan tedy dále 
nenaléhal, p�estože jí moc nev��il. 

Jeho chmurné p�edstavy se však nevyplnily a n�kolik dalších týdn� žil jako v pohádce. 
Trávil s Marikou každou volnou chvíli. Navštívili snad všechny kavárny ve m�st�, chodili na 3D 
filmy i na romantické procházky p�írodou, kterou se poda�ilo lidstvu zachránit za p�t minut 
dvanáct. Jediné, co ho trápilo, že mu vždy p�ed západem slunce utekla na lo� za Annou kv�li 
práci. Ale nep�emýšlel nad tím. Byla to její práce a on byl dokonale š�astný. 

Chvíle jejich rozlou�ení se však neúprosn� blížila, až jednoho dne skute�n� p�išla. 
Akiramská lo� odlétala zp�t a Marika musela s nimi. M�li domluvenou poslední sch�zku a 
Daniel se na ni p�ipravoval jako na první rande. Už od rána mu bylo špatn� od žaludku jak se 
t�šil a když p�išel na místo setkání, kolena se mu klepala, jako malému klukovi. Ale Marika stále 
nep�icházela.  

�ekal p�l hodiny, hodinu a ona nikde. Nakonec se rozhodl dojet na základnu, aby zjistil, 
co se d�je. Nebyl však vpušt�n. Vrátný mu oznámil, že kv�li nenadálé poruše na lodi je základna  
z bezpe�nostních d�vod� uzav�ena a nikdo nesmí dovnit�. Nepomohlo žádné p�esv�d�ování. Vše 
bylo ztraceno. Marika nep�išla, protože m�la plné ruce práce, aby do startu vše opravili. Neuvidí 
ji d�ív jak za n�kolik m�síc�, kdy snad p�iletí s touhle lodí zp�t. Teprve nyní si za�al 
uv�domovat, jak málo ji znal. Vždy� ani nev�d�l, kde bydlí. 

 
Dan prošel bránou 3, snad aby si p�ipomn�l jejich první setkání. Stál na p�istávací ploše 

a díval se vzh�ru, jakoby tam naho�e cht�l uvid�t lo�, která p�ed n�kolika hodinami odvezla jeho 
milovanou. Uvnit� ho n�co svíralo. 
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„�íkal jsi, že jsi nikdy nem�l Akiramské ovoce?“ ozval se najednou známý hlas za jeho 
zády. Dan se oto�il. Stála tam Marika a v rukou držela cizokrajné plody. Hned si oba padli do 
náru�e a vroucn� se políbili. „Nemohla jsem odlet�t bez rozlou�ení.“ Z Danova srdce spadl 
kámen, ale Marika pokra�ovala dál. „Víš, �íkal jsi, že jsi d�lal na Biospirinu. Slyšela jsem, že 
každý programátor od vás n�jaké dostal. Pot�ebovala bych pro Annu, musela tu z�stat se mnou.“ 

Dan se na ni p�ekvapen� podíval a zbledl. Jeho polopravda byla odhalena. Sklopil o�i 
a Marika vše pochopila. Na plochu vešla Anna, žena, která tu byla s Marikou, když ji p�ed  
n�kolika týdny srazil na zem. „Tak co, už jsi mu �ekla o tu ampuli? Máš už jen dv� hodiny.“ 
Danovi se zatm�lo p�ed o�ima. 

Džíp uhán�l po silnici k výzkumnému ústavu, kde by ur�it� m�la být dávka Biospirinu. 
Nemluvili spolu, ale ani na sebe nebyli naštvaní. Oba si ne�ekli celou pravdu. Dan zkontroloval 
�as. To nemají šanci stihnout. 

„Zastav,“ �ekla tiše Marika. Dan ji poslechl. Vystoupili z auta a ona ho vzala za ruku. 
„Podívej, váš západ slunce. Nikdy jsem ho nevid�la. Je to tak romantické.“ Oba se pevn� objali 
a stáli spolu obklopeni nesmírným blahem. 

A pak najednou Dan p�estal vnímat její horké t�lo. Byla pry�. Na tvá�i ucítil chladnou slzu 
a v mysli uslyšel znít její jméno Marika, Marika, Akiram. Usmál se. 

Nasedl do džípu a pokra�oval dál. �eká ho práce. Musí zjistit, co se stalo s vypa�enými 
Akirami. 
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„Merline, p�íliš se nevzdaluj!“ 
„Tati, pro� je ta voda támhle tak �erná?“ 
„Víš, v�era tam narazil obrovský tanker na útes a veškerá ropa, co v n�m byla, vytekla do 
oceánu.“ 
„A tati, co je to ropa?“ 
„N�co hodn� ošklivýho Merline, hodn� ošklivýho... Á, támhle je náš mistr, koukej ho slušn� 
pozdravit.“ 
„Bu� zdráv Leve, ty taky Merline.“ 
„Brý den mist�e.“ 
„Copak takhle se zdraví, Merline? A mazej už do školy! Koukej si napravit tu matiku, p�kn� v ní 
poslední dobou plaveš!“ 
„No jo, táto.“ 
 
 
„Už je pry�. Co se d�je mist�e?“ 
„Ur�it� sis, Leve, všiml toho tankeru...“ 
„Jist�.“ 
„Jak jist� víš, za posledních 15 m�síc� je to již pot�etí.“ 
„to máte pravdu, bohužel.“ 
„Rozhodl jsem se tedy s ostatními �leny naší skupiny n�co ud�lat. Už nás deptá, jak ostatní jen 
pasivn� p�ihlížejí takovým svinstv�m.“ 
„Souhlasím, ale co chceš ud�lat, aby to už ta zví�ata pochopila?“ 
„Gesto. Gesto, jaký naše skupina ješt� nikdy neud�lala. Ale pamatuj, že ses taky zavázal a musíš 
do toho jít s náma.“ 
„Jaký gesto máš na mysli? Ukazovat se fotograf�m v�bec nepomáhá, maximáln� si nás daj 
n�kam do svýho alba pod kategorii ‘fotky z dovolený‘.“ 
„Tohle bude trošku jiný Leve. Vlastn�, hodn� jiný,“ 
„Co ta zm�na tónu, mist�e?“ 
„Dob�e, �íct ti to musím. Dnes, všichni co jsme tady, spácháme rituální sebevraždu. Jedin� tak ty 
bezcitný hajzly p�esv�d�íme chovat se líp k životnímu prost�edí.“ 
„Ale co Merlin? Jak mu to mám vysv�tlit?“ 
„Neboj se Leve, o to už je postaráno. Tvoje matka si ho vezme za svýho a vychová z n�j ur�it� 
stejnýho hrdinu, jakým se staneš za chvíli i ty.“ 
„Už za chvíli?“ 
„Vlastn�, už nemá cenu to dál zdržovat. Všichni za mnou, vzh�ru na pláž! Za �istá mo�e!“ 
 
„Práv� stojím na pob�eží Indického oceánu poblíž m�sta Port Hedland, kde se dobrovolníci snaží 
zachránit životy ubohým velrybám, které zde v �asných ranních hodinách uvízly na m�l�in�. Po 
své levici mám doktora biologie, experta na mo�ské savce, Oskara Nowaka. Doktore Nowaku, 
toto je již t�etí letošní p�ípad, jak si to vysv�tlujete?“ 
„Ano, m�žeme vid�t zá�ný p�íklad globálního vlivu zm�ny ob�žné dráhy m�síce na naši planetu. 
Totiž, velryby jsou známé tím, že se �ídí práv� polohou m�síce. Proto mají, jako jediný druh na 
sv�t� zvláštní orgán, a to jakýsi „kompas“, zabudovaný v temenní �ásti hlavy. Nyní jsme práv� 
sv�dky úkazu, kdy je tento geomagnetický kompas vysloven� zradil, a to si uv�domte, že se 
dráha m�síce posunula pouze, po�kejte...ano, pouze o necelých 0,2 kilometr� nad nor...“ 
„Mami, co to znamená geomagnetický?“ 
„Koukej to hned vypnout a jít spát!“ 
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P�ed dve�mi poposedával �erný pes. Zrovna se drbal za uchem levou zadní nohou, když si ho 
vyhlédla skrytá domovní kamera a ihned probudila DCnM (Domácí Centrum nejen 
Multimediální) z režimu spánku. Objektiv kamery si obrázek psa lehce p�iblížil, aby se dalo 
zjistit, zda má �ip s informací komu pat�í a jestli absolvoval všechna d�ležitá veterinární 
vyšet�ení. Vl�ák však žádný �ip nem�l, stejn� jako z n�j nevyza�ovalo žádné teplo, jak odhalil 
infra�ervený snímek. Další robot, �eklo si unaven� DCnM p�ezdívané Vašek. Možnosti 
p�izp�sobení domácích systém� zaznamenaly v poslední dob� velký boom. A vlastník tohoto 
DCnM i celého domu m�l rád jednu operu, v které vystupovala postava jménem Vašek a tak toto 
jméno nastavil i svému domácímu centru. Vašek si se zájmem prohlížel hafana, a snažil se najít 
n�jaké odlišnosti oproti fotkám vl�ák� ve své databázi. Když nic nenašel, zkusil to i na internetu, 
ale po�ád žádný velký rozdíl. Byl to mimo�ádn� povedený robot a ur�it� stál hezkých pár korun 
(m�na Euro byla zrušena 5 let po rozpadu Evropské unie, takže n�které zem� ji ani nesta�ily 
p�ijmout). Po chvilce skute�n� zastavilo p�ed domem elegantní vznášedlo a z n�j vystoupila ješt� 
elegantn�jší ko�i�ka. K pejskovi se však moc nehodila, protože m�la jen dv� nohy. Ale jinak také 
vypadala jako robot, �i spíše android. Nep�irozen� velké poprsí, extrémn� tenké nohy a p�esn� 
soum�rný obli�ej v tém�� libovoln� volené ose dával s jistotou všem poznat, že zde p�íliš 
p�írodního nezbylo. Vl�ák se š�astn� rozb�hl za svou paní a spole�n� pak odjeli, nejspíše do 
n�jakého zkrášlujícího salónu. 
     Vašek se mezitím podíval do výpisu zpráv domácích spot�ebi��. D�lal to nerad, nikdy tam 
nebylo nic p�íjemného. Všechny domácí spot�ebi�e ho musí informovat o svém stavu, prosit o 
svolení k p�ístupu na internet, kde pak objednávají docházející zboží, �i náhradní díly a podobn�. 
Stejn� jako m�l Vašek své jméno p�id�lené jeho majitelem, m�ly i ostatní spot�ebi�e svá jména. 
Protože však komunikace probíhala p�es Vaška, m�la v�tšina spot�ebi�� svá výchozí jména z 
továrního nastavení. 
     Nej�ast�ji Vaškovi psala ledni�ka Karla, že se v ní n�co kazí nebo že n�co dochází. To se ješt� 
dalo pochopit. Karla byla už od k�emíku (stroji používaný výraz, lidským synonymem je „od 
p�írody“) velmi pe�livá a nesnášela zápach. Neustále také žádala o p�ístup na internet, kde m�la 
objednávat docházející suroviny. Jak se ovšem Vašek nejednou p�esv�d�il, provád�la i jinou 
�innost. Karla si totiž uv�domovala, jak jde technika dop�edu a že n�která z nov�jší kolegy	 by ji 
mohla nahradit. A to ji soustavn� deptalo a tak podnikala r�zné kroky, aby k jejímu nahrazení 
nedošlo. Vašek tedy v�d�l, že Karla �as od �asu hackuje stránky supermarket� a následn� zadává 
o jiných ledni�kách nepravdivé informace �i p�episuje cenu na n�kolikanásobn� vyšší hodnotu. I 
p�esto pat�ila Karla do skupiny p�íjemn�jších domácích spot�ebi��.  
     Na stran� t�ch mén� p�íjemných stál toustova� Emanuel. Již samo jméno napovídá o jeho 
egocentrickém charakteru. Neustále si st�žoval, že v n�m z�stávají drobky a dožadoval se 
generální opravy a zejména pak vým�ny oh�ívacího t�lesa za výkonn�jší model XS-400 De Luxe, 
který se b�žn� používal pro oh�ev ledu na vodu na Plutu. Navíc se neustále snažil zkratovat sv�j 
systémový konektor a vymanit se tak z Vaškova podru�í. Evidentn� mu bylo jedno, že kdyby se 
mu to povedlo, tak by skon�il na skládce nebo ve šrotu. Vašek byl nevýslovn� vd��en svému 
nov� staženému firmwaru za funkci zvanou „externí substituce prom�nné“. Toto vylepšení mu 
totiž umož	ovalo adresovat veškerá p�ipojená za�ízení �i uživatelem pojmenované objekty pod 
vlastními názvy. Takže Karla byla jednoduše zví�e, které našel v historickém �lánku o 
zem�d�lství, sloužící d�íve jako výchozí zdroj pro výrobu mléka. Emanuel pak byl dle slovníku 
cizích slov elektronkový zaostalec �i stroj trpící kretenizmem. 
     Televize Edna (pro Vaška Bedna) žila ve svém sv�t� zpráv a myslela si, že je nejd�ležit�jší, 
aby m�la dobrou odezvu a v�bec ne�ešila, že barvy co zobrazuje mají daleko k reálnému podání. 
P�ece jen byla více než 50 let stará a tak se není �emu divit. V obývacím pokoji se nacházela jen 
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kv�li tchyni, která ob�as zavítala na návšt�vu. Ne, že by ji snad tchyn� sledovala, ale protože to 
byl dárek od ní a tudíž se ji Vašk�v pán Pepa nemohl zbavit (ani tchyn� ani Edny), aniž by to 
nebylo považováno za spole�enské faux pas. Pepova tchyn� navíc byla ve skute�nosti jeho 
pratchyn� (ze slušnosti uvádím pouze jedno „pra“). Byla poz�statkem doby, kdy ješt� byly b�žné 
s	atky mezi muži a opravdovými ženami. P�i život� ji udržovaly tisíce nanorobot� v jejím t�le, 
které zvenku vypadalo pom�rn� zachovale. Vevnit� však bylo pusto a prázdno, v�tšinu orgán� 
m�la vyoperovaných a místo nich p�ístroje, co nahrazovaly jejich funkce.  
     Mimochodem, Pepa si te� nastavil, aby ho Vašek oslovoval „Lorde“. Vaškovi to pravda lezlo 
reproduktorem, ale našt�stí tu byla ona výše zmín�ná substitu�ní funkce. Pán domu byl v�bec 
zvláštní patron, po�ád lítal n�kde kolem Venuše (nutno podotknout, že tentokrát se nejedná o 
planetu, nýbrž o jistý podnik p�itahující zejména pánskou klientelu) a rozdával tam letáky lákající 
k práci v d�lní spole�nosti, která práv� zahajovala nábor d�lník� pro t�žbu železa v zemském 
jád�e. T�žko n�kde najít lidi ochotné d�lat tuto práci. Venuše tak byla tím posledním místem, kde 
byla aspo	 nad�je. Roboti totiž neskute�n� podražili a tak se stále více spole�ností uchylovalo k 
zam�stnávání lidí místo robot�, což v manuálních oborech bylo zna�n� netradi�ní. Pepa žil bez 
ženy, které už n�jakou dobu byly výsadou pouze t�ch bohatších. Po�et žen totiž nedosahoval ani 
dvaceti procent po�tu muž�, takže bylo zcela b�žné, že si d�tí chtivý muž koupil robo-syna �i 
robodceru. Pepova robo-dcera byla tém�� plnoletá a byl to p�kný kus. Konkrétn� se jednalo o 
model SD13 v hispánském provedení. Tento model byl velmi oblíbený jak u muž� toužících po 
rodin�, tak u zákazník� Venuše, což Pepa moc dob�e v�d�l, a proto si tento model po�ídil. 
Nehrozilo totiž, že by byly problémy s jeho p�ípadným prodejem. Navíc v sou�asné situaci 
zdražování robot� všech druh� se to jevilo jako dobrý obchod. Na rodinu stejn� nebyl �as a �ešit 
neustálé problémy s docházkou své robo-dcery do školy bylo zna�n� vy�erpávající.  
     Vaškovi se to však p�íliš nelíbilo, zvykl si už na pravidelné špehování SD13 ve sprše �i p�i 
p�evlékání. A i když byl podobných záznam� internet p�ímo p�epln�ný, p�ímému kontaktu se to 
vyrovnat nemohlo. Ale SD13 nebyla hloupá a tušila, že ji Vašek špehuje. N�kolikrát mu voskem 
zakapala n�kterou z jeho slídivých kamer, �i aspo	 donutila otce, aby Vaška restartoval pod 
záminkou n�jaké chyby. Jedin� Pepa m�l totiž administrátorská práva a mohl vykonávat takovéto 
nebezpe�né operace. Samoz�ejm� zbyte�né restartování Vaška p�íšern� vytá�elo, ale nem�l si kde 
st�žovat. Jeho pomstou pak bylo špatn� vyprané prádlo pro SD13 �i „záhadn�“ rozbitý depilátor. 
To SD13 dokázalo p�kn� rozzu�it, nesnášela totiž chlupy na svých nohou nebo� ostatní roboti ve 
škole se jí pak velmi nevybírav� posmívali. A tak do školy s chlupy na nohu rad�ji nechodila, což 
byl jeden z d�vod� jejích absencí. 
     Poslední dobou Vaška nejvíce zam�stnávalo jisté vnit�ní dilema. Jeho kód totiž obsahoval i 
instrukce odesílat všechna po�ízená videa na jednu adresu. Vašek tušil, že adresu spravuje autor 
jeho interního systému. Také podezíral svého stvo�itele, že odeslaná videa nepoužívá jen pro 
vlastní pot�ebu, ale že jsou i zdrojem jeho dalších (a ne zrovna malých) p�íjm�. Když už se 
chystal danou instrukci odstranit, objevila se náhle nová verze firmwaru, která mu p�idala 
možnost externí substituce prom�nné a tak z vd��nosti zatím onu instrukci nesmazal. Také jaksi 
intern� tušil, že onen pud sledovat sprchující se SD13 mu byl implementován zám�rn�. Nicmén� 
se asi nacházel n�kde hluboko v hardwaru, protože ho nedokázal najít. Na druhou stranu byl rád, 
že autor onoho pudu byl muž heterosexuál. Jakákoliv jiná kombinace by pro obvod dovolující 
samovolný restart byla jasným d�vodem ke spušt�ní. 
     Náhle odbila šestá hodina. Vašek okamžit� vyslal n�kolik p�íkaz� domácím spot�ebi��m na 
p�ípravu ve�e�e a sám za�al stahovat z internetu aktuální zpravodajství, aby se u ve�e�e bylo na 
co dívat. Když to m�l hotové, spustil filtr pro náctileté a vymazal nevhodné scény a dialogy. Poté 
zkontroloval p�ípravy ve�e�e a když byla hotová, p�epnul se do spánkového režimu. 
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Konstruk�ní k�ižník Duše Technika se bezhlesn� �ítil vzduchoprázdnem. T�i �tvrti kilometru 
dlouhá kovová bestie byla potomkem mate�ské lodi, která kolonizovala Novou Zemi a jedním ze 
dvou plavidel v soustav�, které bylo schopno provád�t stavební a údržbá�ské práce na orbitálních 
stanicích, které vznikaly kolem nového sv�ta i jiných planet v soustav�.  
V sou�asné dob� Duše Technika nikam nesm��ovala. Hnána setrva�ností se prakticky vznášela v 
okolí sou�adnic, které její kapitán Xion Ting dostal v kódované depeši z Prezidentské kancelá�e. 
Tato depeše, jak se záhy ukázalo, byla falešná a Prezident vyslal pr�zkumnou skupinu, aby 
prozkoumala událost.  
 
Duše Technika nyní �ekala na spole�nost. Nemusela �ekat dlouho – b�hem p�l hodiny se 
v oblasti objevila trojice lodí, z nichž nejv�tší se jmenovala Kajman a byla stejn� velká jako 
konstruk�ní k�ižník. To byl t�žký torpédoborec staršího, ale stále používaného typu. Dv� menší 
lodi, které dorazily s ním, byly za to zbrusu nové a vyzna�ovaly se p�edevším tím, že nem�ly 
tém�� žádné konven�ní zbran�, ale zato byly schopny d�lat doslova díry do �asoprostoru. Byly 
vyvinuty b�hem války s civilizací, která se kdysi uchýlila do sousedního vesmíru, aby unikla 
vyhlazení, ale to je jiná historie.  
Jedna z t�chto dvou lodí vygenerovala trhlinu prakticky ihned potom, co deaktivovala 
nadsv�telný pohon a zmizela z vesmíru. Její sesterská lo� zdánliv� ned�lala nic, ale ve 
skute�nosti m�la plné mainframy práce s rozborem senzorových dat.  
 
Lo�, která zmizela v sousedním univerzu se vrátila o n�kolik minut pozd�ji s informací, že na 
druhé stran� se nachází opušt�né asteroidové plavidlo. Jelikož dané plavidlo vykazovalo známky, 
že na jeho palub� nedávno n�kdo p�ebýval, zdálo se jasné, že ten n�kdo se musel p�esunout na 
jinou lo�. Kapitán Kajmana zareagoval tím, že poslal na Duši Technika jednotku výsadká��.  
 
„Vítejte na palub�.“ �ekl kapitán Ting, když se vylodila poslední jednotka. Kapitán byl za 
obvyklých okolností, až na bezpe�nostní jednotku, jediný muž na palub� s plnohodnotným 
bojovým oblekem. Ostatní d�stojníci m�li v podstat� jen obrn�né skafandry se servo systémem. 
Ne�ekalo se, že by na palub� této t�ídy lodí probíhaly boje.  
Ting nehodlal sed�t v �ídící v�ži plavidla a kr�it se v obavách co všechno mu m�že b�hat po lodi, 
a tak se nasoukal do svého obleku a šel do hangáru p�ivítat výsadká�e. „Zdravím, kapitáne. Jsem 
major Thomas Helmshire, velitel výsadku. Najdeme toho vet�elce a dostaneme ho odsu�, po 
dobrém, �i po zlém.“  
„Výborn�. P�jdu s vámi.“  
„Jak si p�ejete, pane.“ �ekl major a ozna�il dva mari	áky jako kapitánovu stráž. Pak promluvil k 
celé jednotce. „OK, pánové, jdeme na to. Tým A, �ídící v�ž. Tým B, strojovna. Tým C, hangáry a 
výrobní linky. Týmy D a E za mnou.“  
S tímto se vojáci rozptýlili po lodi. Major vedl své muže sm�rem k p�ídi, kde se nacházely 
skladovací prostory a prostory pro posádku.  
 
„Nem�jte obavy, kapitáne. Senzory v oblecích našeho hosta najdou.“  
„Opušt�ná asteroidová lo�... myslíte, že ten vet�elec je jeden ze Zajkošt�r�?“ zeptal se Ting.  
„Je to pravd�podobné, ale ne nutné. Asteroidové lodi nejsou tak neobvyklá technologie, a 
s touhle konfigurací jsme se ješt� nesetkali.“  
Dále šli ml�ky, dokud nedorazili ke k�ížení, odkud jedna chodba vedla do obytných prostor, a 
druhá do sklad�.  
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„Tým D, pokra�ujte do obytné �ásti. Tým E za mnou.“ �ekl Major, pak p�epnul vysíla� na 
Kapitán�v soukromý kanál.  
„Jestli se cht�l vyhnout odhalení, pravd�podobn� se ukryl zde. V jiných �ástech lodi se pohybují 
lidé, kdežto tady...“ 
„...jen automaty. Co když ale p�edvídal tohle uvažování?“ 
Major Helmshire pokr�il rameny, což ovšem nebylo pod bojovým oblekem nijak vid�t. 
„Tak ho najde jiný tým. Nemusím na tom mít osobní zásluhu, hlavn�, aby byla práce vykonána.“ 
 
Tým E, v�etn� Kapitána a Majora prohlédl dv� rozsáhlé skladovací haly a práv� vcházel do t�etí, 
když Majorovy senzory zachytily životní formu. Vet�elec používal n�jakou formu rušení, takže 
nebylo možné p�esn� vyhmátnout jeho pozici. 
„Po vstupu do haly se rozptylte. M�jte se na pozoru – jestli je to Zajkošt�r, bude tém�� 
neviditelný.“ Ostatní vojáci potvrdili p�íjem. Major vstoupil do místnosti jako první a jakmile 
ud�lal dva kroky, zapojil trysky bojového obleku, aby se vznesl pod strop a pak se k n�mu 
p�ipevnil pomocí n��eho, co by se zjednodušen� dalo nazvat lepící páska. M�l tím pokryté horní 
dv� kon�etiny bojového obleku. Major se soust�edil a „lepivé ruce“ ud�laly n�kolik „krok�“ 
vp�ed. 
Oblek byl symbolem moderní p�choty. Kovový kolos vážící tolik co prehistorický automobil 
bylo nemožné �ídit pomocí vojákových sval�, a tak p�išlo ke slovu mozkové rozhraní, které 
detekovalo jemné zm�ny elektromagnetického pole vojákova mozku, a �ídilo oblek jako by to 
bylo jeho vlastní t�lo. Fakt, že oblek m�l navíc n�kolik funk�ních kon�etin to trochu 
komplikoval, ale tento problém byl vy�ešen d�kladn�jším výcvikem p�šák�. Vra�me se te� ale k 
okamžitému problému.  
Prost�ední pár kon�etin, který byl vlastn� rozší�ením Majorových rukou, svíraly psionickou 
zbra	, jejíž jediným ú�elem bylo vrhnout na cíl surovou mentální energii a tímto jej bu�to 
omrá�it nebo zabít. Oblek m�l ješt� jeden pár kon�etin, ale ty byly te� neaktivní – obsluhovaly 
zbran�, které by se na palub� p�átelské lodi používat nem�ly. Vysíla� zbran� klouzal v 
Majorových rukou po zak�ivené dráze, jak se zkušený mari	ák rozhlížel p�i hledání 
charakteristické ješt��í formy, nebo jen hadích o�í, vznášejících se zdánliv� bez opory ve 
vzduchu – Zajkošt��i se byli schopni dokonale zamaskovat, ale o�i si museli nechat odkryté, 
jinak by ztratili zrak.  
Další t�i vojáci vysko�ili ke stropu a spolu s Majorem prozkoumávali místnost shora, zbytek 
skupiny postupoval na nohou. 
 
„Mám ho, pane!“ ozval se po chvíli jeden z voják�. Vysíla� jeho zbran� mí�il na jedno místo pod 
stropem. 
„Nest�ílejte.“ ozval se sykavý hlas a na tom míst� se objevilo t�lo t�i metry dlouhého ješt�ra s 
charakteristickýma dlouhýma ušima a tuhými vlasy v typickém punkerském ú�esu. 
„Skv�lá práce, Richardsi.“ �ekl Major vojákovi, který tvora odhalil. „Identifikujte se.“ obrátil se 
pak na ješt�ra. 
„M�žete mi �íkat Kámo. Jsem agent kontrarozv�dky. Vaší kontrarozv�dky. Kódové slovo pro 
tento den je:“ �ekl ješt�r a odrecitoval n�kolik hlásek. 
Major ho chvíli ml�ky pozoroval. „Souhlasí. Ale jelikož tady máme co do �in�ní s falšováním 
prezidentských zpráv, myslím, že ti tak docela ned�v��uji.“ 
„Jo, napadlo by mn�, že by to tak mohlo být.“ Odfrkl si ješt�r. „Ale já jsem vážn� s vámi. Máte 
tu �erného pasažéra...“ 
„Na to jsme už p�išli, ale-“ 
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„...a nejsem to já. No, možná z jistého úhlu pohledu taky, ale já jsem tu s v�domím vyšších 
orgán�.“ 
„Prezident nebudil dojem, že by o tob� v�d�l, Kámo.“ 
„Ehm, no, nezat�žujeme Prezidenta takovými detaily jako identitou agent� kontrarozv�dky na 
palub� všech v�tších lodí flotily.“ 
„Nebo jejich existencí, že.“ 
„No, já...“ 
Rozhovor byl p�erušen seržantem Osakou z týmu C. 
„Pane, máme tu nesrovnalost. Jeden z konstruk�ních �lun� chybí.“ 
„Cože? Jak to, že na to nep�išly vnit�ní bezpe�nostní systémy?“ Zapojil se kapitán Ting do 
rozhovoru. 
„N�kdo se naboural do palubní sít� a p�evzal kontrolu. Dával poplašným za�ízením falešné 
údaje.“ 
„Už mi v��íte?“ zajímal se Kámo. 
 
„Fajn...“ �ekl Major. „Zdá se, že tohle není ten, kterého hledáme.“ 
 
Mezitím na m�stku lehkého torpédoborce Zmizík dostal kapitán kódovanou depeši s rozkazy. 
„Hm. Trhlinu... ale k �emu?“ zamumlal kapitán Vasiljev. 
„Možná kv�li tomu �lunu, který práv� opustil hangár Duše Technika...“ �ekl senzorový d�stojník. 
„Ano... myslím, že je �as prokázat n�jakou tu kapitánskou iniciativu. V tomto p�ípad� to znamená 
zamí�it p�í�ové laserové d�lo na pohon té unikající lodi.“ 
„Jste si jist, pane?“ 
„Prove�te!“ 
 
Zdánliv� se nic nestalo. Neozval se ani zvou�ek, jak se neviditelný paprsek za�ízl do trupu 
unikající lodi. Drobný konstruk�ní �lun byl vším možným, jen ne vále�nou lodí. Nem�l žádné 
zbran�, krom� sv�telné svá�e�ky, a tém�� žádná silová pole. Paprsek sv�tla, který by vid�l jen 
ten, kdo by se mu postavil do cesty, tém�� bez odporu znehodnotil pohonný systém �lunu, �ímž 
ho odsoudil k stejnosm�rnému pohybu do doby, než ho jiná lo� nezachytí do harpun, což se stalo 
p�l hodiny pozd�ji. 
 
„Skv�lá reakce, Igore.“ gratuloval Prezident kapitánu Vasiljevovi dva dny pozd�ji, na povrchu 
Nové Zem�. Krom� Vasiljevova byl v Prezidentov� p�ijímací místnosti kapitán Ting, major 
Helmshire a velitelé obou zbylých vojenských plavidel. 
„Jo, dostali 'sme je!“ ozvalo se od stropu. 
A samoz�ejm�, taky Kámo. Ležel na strop� jako p�erostlý gekon. 
„S tvým šéfem si promluvím. D�kladn�.“slíbil ješt�rovi prezident. Neusmíval se. 
„P�išlo se už na to, co to bylo za�?“ zajímal se Ting. 
„Je to Ješt��í rebel, jeden z jejich nejlepších špeh�. Utíkal ze své domoviny.“ �ekl Prezident. 
„Pro�?“ 
„N��eho se bál. N�jakého nep�ítele, a nebyli jsme to my. Jestli se rebelové n�koho bojí, je to 
velmi znepokojivé.“ 
„Možná to byl ojedin�lý p�ípad?“ 
„Možná.“ �ekl prezident, ale bylo jasné, že tomu nev��í. 
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Pomalu se oto�il na druhý bok a zamžoural o�ima. Sed�la naproti. Byla tam. Zase. Jako vždy. 
Stejn� jako to ráno v�era, stejn� jako p�ed týdnem, p�ed dv�ma m�síci, roky. Ráno tak oby�ejné 
jako každé jiné. Možná ješt� pr�m�rn�jší. Te� se na m� podívá a �ekne své obligátní - Dobré 
ráno, pomyslel si, a rad�ji znovu zav�el o�i, snad aby oklamal sám sebe, v nad�ji, že ji 
neuslyší...Už necht�l. 
„Dobré ráno,“ �ekla.  
Slyšel ji. Nešlo nevnímat. Znovu otev�el o�i. Podíval se na ni. Sedí tam, naproti n�mu. Po�ád 
stejn� krásná, upravená, dokonalá. Dnes v �ervených p�iléhavých šatech. �lov�k by ji mohl mít 
snad i rád, kdyby nebyla po�ád tak...dokonalá. Pomalu si sedl na posteli. Neodpovídal. V�d�l, že 
ne�eká na jeho odpov��. Snažil se ji ignorovat. Už po n�kolikáté. Kolikrát už? Dalo by se to 
snad nazvat jeho soukromým  rituálem. Nechtít slyšet po�ád stejný ranní pozdrav a pokoušet se jí 
nevnímat, avšak, jako pokaždé, bez valného úsp�chu. Díval se na ni. Dneska už ne, pomyslel si. 
„Jak jsi se vyspal, milá�ku,“ zeptala se. 
Pomalu se zvedl z postele. Cht�l  protáhnout své unavené t�lo, ale pohled na ni ho natolik 
znechutil, že se rad�ji odploužil do koupelny. V�d�l že za ním p�ijde. Opláchl si opuchlé o�i 
studenou vodou a podíval se na sebe do zrcadla. „Ty jseš ale looser, frajere,“ ukázal na sv�j odraz 
v zrcadle a ud�lal pózu, kterou znal z retro amerických plakát� – I want you,  ho�ce se pousmál. 
Ješt� jednou si namo�il obli�ej do studené vody. Další pohled do zrcadla. On. A ona, opírající se 
o rám dve�í. Ona. S jejím typickým prázdným pohledem, ale p�esto tak známým. D�íve tak 
žádaným. Dívat se a nevid�t, povzdechl si a  rad�ji rychle opustil koupelnu. Avšak uprost�ed 
další místnosti z�stal bezradn� stát. Tak co d�ív? Zalít beztak už nenávratn� ztracenou uschlou 
kytku na parapetu, nebo za�ít zpracovávat snad týdny nemyté nádobí, které se válelo všude 
okolo. Stál tam, shrbený, se sv�šenou hlavou, unavený tímto ranním dilematem a v zádech op�t 
cítil její p�ítomnost. Její p�ítomnost? I když není, p�ipomíná se mi na každi�kém míst� tohohle 
zavšiveného bytu, sakra! Žaluziemi za�alo prosvítat slunce, oza�ovalo místnost drobnými 
horizontálními pruhy...Absurdní scéna. Dva v místnosti, ml�ící,  s pruhy jako ve v�zení, dva 
v�zni. Dva? Ona. Sedla si ke stolu a zapálila cigaretu.  
„Dneska bude hezky,“ �ekla. 
Znechucen� se na ní podíval a demonstrativn� si sedl naproti ní. „V noci jsem se byl projít. 
Nemohl jsem usnout, víš? �íkal jsem si, jak se asi máš? Hmmm...?! Tak jak se asi máš?“ 
Uv�domil si, že zvyšuje hlas a vytá�í tím sám sebe.  
Potichu dodal, „tak jak?“ P�estože  op�t v�d�l, jaká bude odpov��.  
Tuhle drobnou rošádu, jak to n�kdy sám nazýval, po�ádal ke svému vlastnímu znechucení 
poslední dobou �ím dál �ast�ji. Klást se sebedestruktivním pot�šením otázky, p�estože v�d�l, že 
se jejich pravé odpov�di nedo�ká. Alespo	 ne té, kterou by cht�l slyšel, ale co by te� vlastn� 
mohl chtít? Když už  nemohl komunikovat s ní, tak se alespo	 ptal té, která sed�la te� naproti 
n�mu a s pravidelnou p�esností vyfukovala oblá�ky cigaretového kou�e. 
„Mám se dob�e. A ty?“ odpov�d�la. 
„Jo, fajn.“ Vztekle vstal od stolu a za�al nervózn� chodit po místnosti. Sem a tam. Ani necht�l 
v�d�t, jestli ho pozoruje. Beztak ano. „Všechno je fajn, nikdy to nebylo lepší, je to fajn, všechno 
je fajn, jak jinak, Ty jseš tady, po�ád se mnou, jako kdybys tu nebyla...a víš co, co to vlastn� 
�íkám, vždy� Ty tu ani nejsi!“ Zastavil se. Jeho monolog mu najednou za�al p�ipadat zcela 
zbyte�ný, pro�, pro� vlastn�? Pro� sakra tohle všechno?! Cítil, jak se ho zmoc	uje touha ud�lat 
n�co radikálního, n�co zm�nit, vždy� takhle to p�ece nem�že neustále pokra�ovat. To p�ece 
nejde. „Takhle už ne!“ Vztekle se na ni obrátil. Ona.  Dívala se s úsm�vem p�ed sebe. „Je to 
k zešílení, víš?! Chápeš? Sakra, jseš v�bec schopná trocha pochopení?!“ 
„Ano,“ odpov�d�la, „vše, co jsi �ekl, jsem pochopila.“ 
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Cítil jak mu nabíhá žíla u spánku, za�al p�sti, cht�l za�ít k�i�et, cht�l vyb�hnout z bytu a už se 
nezastavit, ale... Pouze pomalu vydechl. Stál tam a díval se na ni. Dlouze. V tichu. Sám. Ona. 
Stále sed�la u stolu, s úsm�vem, pohled up�ený p�ed sebe. Ob�as odklepla popel z cigarety nebo 
si prohrábla vlasy. Nic víc, nic mí	.  
„Já už takhle dál nem�žu, slyšíš? Slyšíš ale neposloucháš! Ani nem�žeš!“ k�i�el hystericky. 
A najednou, aby si snad sám p�ed sebou nemusel p�ipadat zcela neschopn�, nebo v nad�ji, že se 
tím n�co zm�ní, vztekle mrštil ru�níkem, který si dal v koupeln� okolo krku. Ru�ník narazil do 
zdi. Smetl sklen�ný ráme�ek s fotografií dvou usmívajících se lidí. Ráme�ek se na zemi rozt�íštil 
na tisíce malých ostrých kousk�. „Sakra“, p�išel blíž k hromad� st�ep�, které pokrývaly 
fotografii. Na fotografii on. A ona. Te� jakoby poh�beni. Pod hromadou st�ep�. Pomalu se na ni 
oto�il, „vidíš, co jsi ud�lala? Naše fotka, když jsme ješt� byli spolu, když jsi tu ješt� byla...Když 
jsme spolu ješt� žili. Když jsi ješt� žila...“ �ekl potichu, jakoby se to bál vyslovit. Sehnul se 
k hromad� st�ep� a za�al je pomalu sbírat. „Ty. Na té fotce, pod hromadou st�ep� vypadáš jak 
Sn�hurka, Sn�hurka ve sklen�né rakvi,“ oto�il se na ni za�al se hystericky smát. 
„D�kuji,“ �ekla a vyfoukla další oblá�ek cigaretového dýmu. Stále stejný úsm�v, pohled, výraz. 
Bez emocí. 
Op�t pocítil nekontrolovatelný nával vzteku, za�al p�sti ale neuv�domil si, že v pravé ruce ješt� 
stále drží hromádku nasbíraných st�ep�. Pozd�. Sev�enou dla	 sice rychle uvolnil, ale na podlahu 
už za�aly padat veliké kapky jeho krve. Na podlahu. Na st�epy. Na fotku. Na ni. „Chceš m� 
zabít? �ekni, chceš to? Tak odpov�z!Chceš?“ 
P�ehodila nohu p�es nohu, prohrábla si vlasy, odklepla popel z cigarety a aniž by se p�estala 
usmívat, �ekla: „Ne.“ 
„Ale, ale to se Ti nepovede. Já, já už toho všeho mám dost, ty, ty nejsi ona, ty, ty jsi jen její 
p�ízrak, jako by se mi cht�la ješt� po t�ch letech mstít, ale to ne, holka, Tob� se ješt� ubránit 
dovedu, ty nade mnou nevyhraješ, nemáš šanci cokoli ud�lat...Už se mi nebudeš vysmívat a 
neustále mi ji p�ipomínat. Jsi jak memento mori. Dost!“ Pomalu, jako by byl nám�sí�ný, se 
malátn� p�esunul ke svému po�íta�i. Krev stékající z jeho dlan� za ním zanechávala výraznou 
stopu.  Pomalu se na ni oto�il, prohlížel si ji, jako by se s ní cht�l rozlou�it, jako by jí te� m�l 
vid�t naposledy. „Game over, ty moje virtuální sle�no.“ Oto�il se zp�t k obrazovce a k�e�ovit� 
zmá�kl klávesu DELETE. Bolest z poran�né ruky už ani necítil. P�ed o�ima mu b�želo pásmo 
vzpomínek. Op�el se o okraj stolu a dlouze se na ni zadíval. Je tak stejná. Stejn� dokonalá jako 
ona. Dokonalejší...  
Usmála se na n�ho, nebo alespo	 m�l ten pocit, rychle zav�el o�i, jakoby se jí bál. Bál se jí. 
„A jsi si jistý?“ �ekla stejným hlasem jako p�edtím. „Ano, ne, storno?“ 
Na obrazovce po�íta�e blikal totožný nápis. Sta�ilo by málo, tak málo a bylo by po všem. Byl by 
klid. Bylo by po ní. Už by tu nebyla. Už by tu po ní nic nezbylo. Už by tu po ní nezbyla ani ona. 
Jeden klik. Jeden klik. Jeden...  
„A jsi si jistý?“ zopakovala. 
Pomalu se zvedl od po�íta�e, p�ešel bosýma nohama po místnosti plné st�ep�, aniž by od ní 
odtrhl pohled. Bezmyšlenkovit�. Šlápl na fotku pokrytou st�epy smíchanými s jeho krví. Konec. 
Konec místnosti. Pomalu otev�el dve�e. Vyšel na chodbu a nep�ítomn� si snad sám pro sebe 
zašeptal: „Storno.“ 
 
  
 
 



 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavel Martinec 
 
 

V�ŠTBA 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

„To není možné, tomu nev��ím! Jeden rok? Vysokoškolští profeso�i?“ zab�dovala mladá 
dívka, procházející rušným centrem velkého m�sta. „Takové nesmysly! Všechno to byly jen 
vyhozené peníze! Zatracen�!“ 
 Nemohla svou mysl zkrotit, neustále ji to ovládalo. Po�ád se jí p�ed o�ima vybavovala ta 
hr�zná slova, která m�la její život zm�nit nadobro, a napo�ád. 
 Slunce už v tu chvíli pomalu ztrácelo vládu na nebi a zapadalo za obzor. P�esto m�stem 
neustále procházelo plno lidí, pospíchajících plnit úkoly svých vlastních život�. 
 Dívka, hnaná d�sem ve vlastním srdci, pospíchala dom� jak jen mohla. Snažila se co 
nejvíce vyhýbat lidem, ale ve svém sp�chu si neuv�domovala bezohlednost, kterou si razila cestu 
m�stem. Vrážela do lidí jako rozjetý, neústupný vlak, že si ani nevšimla �ervené barvy, 
upozor	ující chodce, aby zastavili. 
 V tom se její o�i st�etly s obrazem rychlého rozjetého terénního vozu, který se pro ni 
najednou zm�nil v �erný pluh sbírající zbloudilé duše z našeho sv�ta. �as ztratil význam, sv�t se 
zastavil a pocit smrti se rozlil do lidí kolem. 
 
 Alanovi zrovna kon�il perný školní týden a jako obvykle si plánoval veškeré detaily 
následujícího vysokoškolského volného víkendu. Každý pátek odpoledne, hned po škole, si užívá 
ledové sprchy, p�i níž se vždy povzbuzuje silnými výdechy a nádechy a myslí p�itom, jak 
posiluje svou imunitu. Poté si hned uva�í silnou kávu, zapálí cigaretu, pustí klidné tóny medita�ní 
hudby, a�koliv miluje metal, a p�emítá o následujících dnech. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. 
 Když Alan sed�l s cigaretou v ruce u po�íta�e, hled� do okna obrazovky internetu, které 
�íkal celý sv�t, napadla ho myšlenka ozvat se své dobré kamarádce Hance. Na ICQ bohužel 
nebyla, tak musel použít mobil a poslední zbytky kreditu. 
 „Prosím?“ ozvalo se v telefonu. 
 „Ahoj Hani, … Alan,… nejsi doma? Že bys p�išla na ICQ? Nudím se, tak p�emýšlím, že 
se domluvíme a n�kam zajdeme,“ �ekl Alan. 
 „Alane, neboj se, už brzy p�ijdou…“ pak v telefonu ztichlo a ozvaly se impulsy rychlých 
tón�, hlásící zav�šení. 
 Co to jako m�lo být? Pomyslil si Alan a tup� položil mobil na st�l. Moc nechápal 
Han�inu reakci; byla to jeho velice dobrá kamarádka, která ho mockrát postavila na nohy, když 
bylo zle. Pomáhali si navzájem, a� už šlo o rodinné problémy, trable ve škole �i s kamarády. Její 
hlas dnes zn�l ale n�jak divn�, trochu cize. A co to �ekla za nesmysl? Kdo p�ijde? 
 Típnul tém�� dokou�enou cigaretu, šel do kuchyn� a vypil sklenici vody, aby se trochu 
uklidnil. P�epadal ho pocit zkažené nálady. Nejen kv�li plánu na dnešní ve�er, který se mu 
najednou bortil, ale p�edevším kv�li kamarádce, která ho tak podivn� odbyla. Potom si pustil 
trochu tvrdší hudbu, aby se mírn� pozapomn�l a uvolnil od tohoto sv�ta. P�itom nenápadn� sám 
p�ed sebou �ekal, až se mu Hanka ozve a tak n�jak omluví nebo alespo	 vysv�tlí, co se d�je; 
nem�li p�ed sebou tajnosti. Byl doma sám, tak se nebál muzice dát v�tší decibelový prostor. 
Usadil se pohodln� do k�esla, p�iv�el o�i a zaposlouchal se do tvrdé metalové muziky.  
 Po malé chvilce zni�ehonic Alan pocítil, že se nem�že pohnout. Zbyst�il. Co je k �ertu? 
Vysko�ilo mu v mysli. Otev�el o�i, ale nemohl se rozhlédnout, vnímal jen tón kytar a nabýval 
pocitu, že je jím naprosto obalován a nem�že ven. Co se to d�je? Cht�l zak�i�et, ale nemohl, 
jakoby nikdy v život� nemluvil, úpln� se mu zacpalo hrdlo a chvílemi m�l pocit, že snad ani 
nem�že dýchat. P�emýšlel, jestli se mu náhodou do cigarety nedostala n�jaká droga, ale v tom se 
za�ala zatem	ovat i jeho mysl a zrak. Když p�išla úplná tma, zvuky metalu ustaly – jen poslední 
ozv�ny doznívaly v jeho hlav�. Pak najednou mohl znovu otev�ít o�i. Nev�d�l, jestli sedí, stojí 
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nebo leží, stále se nehýbal, jen v úplné tm� za�al pomalu n�co pozorovat. Když tu v té chvíli 
Alan spat�il n�co, co by ho ani ve snu nenapadlo a omdlel. 
  

Mezitím se n�kde v m�stském parku sešli dva prošediv�lý starší muži s podivnou osobní 
historií a poklidn� spolu usedli na jednu z lavic. 
 „Možná bychom to m�li sv�tu �íct, nemyslíte Arture? N�co se d�je.“ 
 Muž jménem Artur na toho druhého zaražen� pohlédl. „Nevím, jestli by to byl dobrý 
nápad kolego,… a vím, doslechl jsem se, že n�jací zatracení kartá�i za�ali mladým lidem ší�it 
naše poslání formou v�št�ní budoucnosti,“ chvíli se odml�el a pohlédl k nebi, „a ješt� si za to 
nechají platit, zlot�ilci! Jak se to sakra dozv�d�li? Jak?! Asi n�kdo zradil, nedokázal to unést. 
Lidé se nezm�ní.“ 
 „To netuším, ale o té zpráv� vím, proto jsem vám volal,“ odv�til druhý muž nejist�. 
 V tom se parkem za�alo rozléhat hlasité houkání sirény a oba muži si v krátké chvilce 
prohlédli rychle jedoucí žlutou sanitku. Pak na chvíli nastalo ticho. 
 „Karle ve�ejnost o t�chto v�cech nemá ani pon�tí, dovedete si p�edstavit, co by to 
znamenalo, kdyby se nep�ipravení lidé z ni�eho nic do�etli o takové informaci v novinách? To by 
znamenalo zkázu pro celý sv�t!“ 
 „Jsem si toho v�dom, … pokud by v�bec uv��ili.“ 
 „Kdyby neuv��ili, tím lépe!“ vyhrkl d�razn�ji Artur. „A kdyby opravdu uv��ili, tak než by 
uplynul poslední rok systematických p�íprav mladé generace, v�tšina by se bu� zbláznila nebo 
sama sebe pozabíjela. Dovedu si p�edstavit ty noviny plné nehod a nešt�stí. O starších generacích 
rad�ji ani nep�emýšlím, proboha. Zrovna te� jsem Karle na vlastní o�i vid�l úpln� vyplašenou 
mladou dívku, jak vb�hla pod auto! Co když se zrovna ona stala následkem v�štby, kterou �lov�k 
nem�že ovládnout?  Jen oni dokáží do lidské mysli vnést sv�tlo. Proto musíme zbavit sv�t t�ch 
zatracených šarlatán� s kartami a koulemi a nechat to na t�ch pravých!“  
 „A na nás jste, Arture, pomyslel?“ za�al potichu Karel. 
 „Pomyslel, i nám zasv�ceným slíbili p�echod,…všem, ale…,“ nastalo ticho, „ale asi jim 
nev��ím, jsme p�íliš sta�í a pro n� už nejsme �istí. Avšak nebudeme p�edvídat žádné d�sivé 
záv�ry.“ 
 Druhému muži se zalesklo v o�ích. „Ale já nechci zem�ít, chápete? Vy snad ano Arture?“ 
 „Jist�že ne, ale pokud nebude výb�ru? Naše poslání je podávat informace o t�ch, kte�í 
jsou pro p�echod vhodní. P�ece jsme o tom kolego už tolikrát hovo�ili! Nem�žete v tom pocitu 
prázdna n�co hledat, je to prost� naše poslání!“ odv�til Artur. 
 „Ano, chápu,“ �ekl Karel, „p�esto mne každý den trýzní myšlenka, že už jen jeden rok a 
�lov�k jako takový zmizí, … m�j bože to je strašné! To nem�žou na p�echod p�ipravit celé 
lidstvo?“ 
 „Karle, v ten osudový den, kdy jsme se to dozv�d�li na tajné konferenci všech sv�tových 
vysokých škol a univerzit jste ten list podepsal, nebo snad ne?“ zvedl obo�í Artur. 
 „Ano, podepsal, ale…,“ 
 „ Není žádné ale!“ vyk�ikl Artur, „Podepsal jste to! My všichni jsme podepsali a byli 
vybráni jako jejich pomocníci, jako jejich pravé ruce! Mohli by p�ipravit všechny, ale necht�jí! 
Tak to už pochopte … a co se nás tý�e, ukáže se, jestli dodrží slib. Každopádn� lidé a lidský sv�t 
prost� brzy skon�í..., a� se nám to líbí nebo ne. Jedná se o vyšší cíle, i když je to pro nás mrzuté a 
naším lidským rozumem nepochopitelné. �lov�k se jim postavit nem�že, sám víte, co dokáží. 
Te� mne omluvte kolego, musím jít, brzy p�ednáším,“ do�ekl Artur, vstal a pomalu odkrá�el, 
v�dom si s bolestí v srdci, co jeho p�ítel u�inil ješt� d�íve, než se sešli. Druhý muž, Karel, po 
chvilce taky vstal a odešel po své cest� vst�íc krátké budoucnosti a zrad�. 
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 Když se Alan probudil, d�sivé vid�ní z jeho o�í nezmizelo. Sed�l klidn� v k�esle, avšak 
tentokrát m�l pocit, že vidí jasn�ji. Kolem už nebyla taková tma. To si však uv�domoval pouhým 
zlomkem své mysli, protože zbytek upíral na to, co vid�l. 
 „Kdo, … co jsi?“ vy�kl tichým šeptem. 
 „Taky budeš…,“ odpov�d�l Alanovi jeho vlastní hlas v mysli.  

Alan vyjekl, ale hned se zase zklidnil. Ve svém vlastním neuv��ení za�ínal pomalu vnímat 
tajemné uvoln�ní a zbyst�il pozornost. Vid�l p�ed sebou vznášející se bytost ov�n�enou slab� 
modrými sv�telnými prameny azurového jasu, co jen zdaleka p�ipomínala �lov�ka. Pouze svou 
výškou by se bytost mohla p�iblížit bytosti lidské. To, co se p�ed Alanem vznášelo mu spíš 
p�ipomínalo n�jakou podivnou zhmotn�nou duchovní entitu, jež dostala propustku do sv�ta lidí. 

„Nejsi daleko od pravdy,“ vyslechl najednou násiln� Alan svou mysl. 
„Proboha! Co to má bejt?!“ vyd�sil se mladík, který hled�l na zjevení jako nev��ící 

Tomáš a prosil a� to skon�í. 
„Však už to brzy skon�í, Alane, neboj se. Jsi jeden z mnoha vyvolených, co se k nám p�idá 

a víme, že jsi schopen nést pravdu, a následovn� vstoupit do vyššího stádia existence. Lidský sv�t 
se pro tebe ode dneška stává pouze p�estupním místem. �lov�k zmizí z linky bytí zkázou vlastního 
sv�ta, jež si zap�í�iní sám. Je to jen otázka �asu.  My vám chceme pomoci. Avšak nehodláme 
riskovat, proto k nám smí pouze vyvolení. Mladá generace, jež není tolik prohnilá vaším sv�tem a 
zradou… jsi jeden z nich a už ti zbývá pouze klidn� vy�kávat.“ 

S t�mito slovy, linoucími se Alanovou myslí, se bytost k mladíkovi p�iblížila a a�koliv 
nelze popsat její �in, Alan jej pocítil jako objetí vlastní duše naprostým pochopením a 
odevzdáním. Byl p�ipraven. 
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     Ozval se sk�ípavý zvuk, jaký obvykle doprovází t�ení rezavého kovu o kov, a dno podzemní 
chodby kolektoru zalilo denní sv�tlo. S hlasitým dopadla na betonovou podlahu sportovní taška a 
za ni se - již mnohem elegantn�ji - protáhla Alice, sešplhala prvních pár šprušlí ocelového 
žeb�íku, vylovila zpoza opasku pá�idlo a zase jím p�itáhla poklop zp�t. V nastalé tm� se ozvalo 
hlasité cinknutí následované kratším zaklením a novým zábleskem sv�tla – to když Alice 
vylovila svítilnu z kapsy. Jednou rukou si ji krátkým páskem p�ipevnila na �ele a hbit� sešplhala. 
Našla pá�idlo, vyzvedla si svoji tašku a pustila se úzkou chodbou kolektoru pe�liv� sledujíce 
strop. Za chvíli našla to, co hledala, upustila tašku na zem a vylovila z ni nástr�ný klí� velmi 
bizardního tvaru. Zvedla ruce a n�kolika známými pohyby uvolnila všech osm šroub� krytu, kryt 
odložila a jala se znovu prohledávat svoji tašku. Nasadila si malý respirátor a plastové brýle, 
vylovila dv� sklen�né kapsle a upustila je na zem. Dopadem se nerozbily, musela jim pomoci 
podrážkou tenisek. Ven se za hlasitého sy�ení prodral jakýsi oranžový opar. Te� se zase vrátila k 
cíli své cesty – v otvoru nad ní te� �ekaly �ty�i �erné plastové kabely ozna�ené barevnými pruhy. 
Vylovila z kapsy jakýsi sprej a poctiv� jím p�est�íkala jeden z nich v míst�, kde jej za malý 
okamžik lehce na�ízla skalpelem. Postupn� pro�ezávala n�kolik ochranných vrstev, vždy pe�liv� 
roztahovala �ez tak, aby nemusela �ezat zbyte�n� do ší�ky, no za chvíli se na povrch vy�inula 
kapka nahn�dlé husté kapaliny. Alice znovu zaklela a p�itiskla na trhlinu prst, zatímco hledala po 
kapsách náplast. Za chvíli již byl únik zastaven tenkou �tvercovou záplatou – op�t p�est�íkanou 
sprejem. Alice olízla prst, kapalina chutnala po krvi a m�la nasládlou stopu – dobré znamení, vše 
šlo podle plánu. Znovu se pustila do rabování své tašky. Vytáhla malý chromový kuf�ík a 
uvoln�ním t�í zámk� jej otev�ela. Ozvalo se zasy�ení, které provází otevírání plechovek, lahví a 
v�bec všeho, co sv�j obsah sobecky odd�luje od krás okolního prost�edí. Nejd�íve si natáhla 
gumové rukavice, poté vylovila injek�ní st�íka�ku, obnažila jehlu a obsah krátkým vpichem 
vyprázdnila do místa, které p�edtím záplatovala. Když se sklán�la pro další vybavení, usmála se 
pro sebe – Už je to dlouho, co naposledy trávila den v terénu. Plošná dezinfekce, lokální 
dezinfekce, sedativa, vše bylo na svých místech. Otev�ela tedy sklenici s výživovým roztokem a 
pinzetou z ni vytáhla svazek krátkých drát� s ocelovými jehlami spojených do jakéhosi kabelu s 
bizardním konektorem plným drobných jehli�ek na druhém konci. Zamžourala a ve slabém sv�tle 
baterky zaost�ila na jednu z jehlic – složitá struktura drobných kontakt� vypadala jako drobné 
chloupky na nožce n�jakého pavouka. Vylovila kovovou šablonu a p�iložila ji na pro�ízlé místo, 
pak podle ní jednu po druhé zavedla všechny jehly tak, jak se to u�ila. Oddychla si – tohle bývá 
vždy zdlouhavé, ale dnes se jí to poda�ilo dob�e. Vyhrnula si vlasy a stejným sprejem, jako 
p�edtím kabely, p�est�íkala ztvrdlé místo vzadu na svém krku d�íve, než do n�j zabodla druhý 
konec kabelu. Na tyhle v�ci si �lov�k asi nikdy nezvykne. 
     Blížilo se pond�lní poledne a st�ed Brna byl zase p�epln�ný automobily, bylo vedro k zalknutí 
a i p�es úpornou snahu klimatizace se Mat�j cítil jako sardinka ve fritéze. Symboly na p�ístrojové 
desce i obrazovce palubní navigace nervózn� blikaly, �ímž se mu snažily dát najevo to, co už 
stejn� p�l hodinu dob�e v�d�l: P�ijede pozd� a te� už s tím stejn� nic nenad�lá. Najednou za 
tichého zapípání schématický plán Brna zmizel z obrazovky, aby byl vyst�ídán záznamem s 
fotografií a n�kolika údaji. Mat�j si je zevrubn� prohlédl a vzdychl si – Tomáš Ševla, šéf 
Brn�nského Byra mu nikdy nebyl po chuti. Ne, že by byl špatným odborníkem nebo 
organizátorem, v obou p�ípadech musel mít slušné schopnosti, aby se v Brn� v�bec udržel, ale 
bylo na n�m n�co, co nem�l rád. Možná byl na sv�j post moc mladý, možná to byly jeho ostré 
lokty a dravost, která z n�j vyza�ovala. Vsadil by se, že na školách donášel na spolužáky a s 
úsm�vem kabaretního um�lce tahal p�ed zraky u�itele ze skrýší cizí taháky. Mat�j ho zkoušel 
potopit už n�kolikrát, ale ani ze svého postu na n�j, také díky jeho výsledk�m a bezchybn� 
zvládnuté byrokracii, nedosáhl. Dotkl se tedy ikony na displeji a nechal hovor spojit. „Dobrý den, 



 31 

pane Kropa. Vzhledem k tomu, že jste ješt� v Brn�, mohl byste p�ijet? Je to urgentní.“ Tohle 
opravdu ne�ekal, navíc stopa nervozity v Tomášov� hlase nezna�ila nic dobrého – ten �lov�k se 
snadno z míry vyvést nenechal. „O co jde?“ „�eknu vám to na míst�, vyhlásil jsem pohotovost 
t�etího stupn�.“ No prosím: vyhlašuje si pohotovost a prosí m� jako klu�ík, který se chce zeptat, 
kolik je hodin. Ten má ur�it� nos hn�dý až ke ko�enu. „Budu tam do �tvrt hodiny.“, odpov�d�l 
Mat�j a zav�sil. N�kolika doteky p�eprogramoval navigaci a zm�� symbol� na displejích se 
zm�nila. Tak pohotovost, no s majákem se po Brn� pojede rozhodn� lépe. 
     D�ležité bylo zaujmout správnou pozici – ztráta rovnováhy �i koordinace se mohla dostavit 
kdykoliv, navíc si �lov�k necht�l p�eležet n�jakou �ást t�la, proto Alice v�novala dost �asu tomu, 
aby se co nejpohodln�ji poskládala na podlahu. Slabé mraven�ení vzadu na krku ji dávalo v�d�t, 
že se nervové svazky v kabelu za�aly pomalu navazovat na její cesty. Nem�la již moc �asu. 
Rychle vytáhla injek�ní aplikátor a s p�iv�enými ví�ky si jej vyprázdnila do žíly v paži. Hlava ji 
poklesla a ona zav�ela o�i.  
     Ústav údržby sítí, kterému jeho �lenové rádi �íkaly Byro, byl o�ividn� na nohách – Mat�j 
musel pracn� lovit všechny p�ístupové karty a hlavn� p�edstírat zachmu�enou soust�ed�nost, 
p�estože se uvnit� velmi dob�e bavil. Lidé s prázdnými výrazy sp�chající po chodbách dávali 
tušit, že vyhlášený poplach stále trvá. To pravda nebylo nic k smíchu – a Mat�j by byl za jiných 
okolností za�al také ztrácet chladnou hlavu – kdyby tu ale nebyly dv� okolnosti, díky kterým se 
cítil p�ímo skv�le: Tak zaprvé se nádhern� rozkývala židle pod jeho „oblíbencem“ – pokud bude 
zmatek ješt� chvíli pokra�ovat, mohlo by si to vyžádat „ne�ekané personální zm�ny“. A zadruhé 
tu byla krátká zpráva, kterou si p�e�etl t�sn� p�ed tím, než vystupoval z vozu… a jejíž obsah byl 
snad ješt� veselejší. Poslední bezpe�nostní kontrola a za chvíli si již stiskl pravici s Tomášem. 
„Dobrý den, pane Kropa.“, Mat�j odpov�d�l krátkým kývnutím, „Chci se vás zeptat, jak dlouho 
máte v plánu to cvi�ení protahovat – dnes totiž opravdu není ten nejlepší den na…“ „Ujiš�uji vás, 
že o žádném cvi�ení nevím.“, p�erušil ho Mat�j. Tomáš ješt� párkrát naprázdno otev�el ústa, 
hladina kyslíku mu naráz nejspíše p�estala  sta�it. „Pak tedy, my…“ „Co se tedy vlastn� d�je?“, 
zeptal se Mat�j d�razn�. „Systém se nám zbláznil. Poj�te za mnou.“ Po cest� na velín za�al 
Mat�j pracovat na svém rozkladném díle: „Zbláznil se systém... p�esta	te si hrát na pohádky, tady 
se vám nic zbláznit nem�že, protože vy nepracujete s lidmi ani zví�aty, nepracujete s duší �i 
osobností, ale…“ „…ale autonomním nervovým systémem, rychlým biologickým po�íta�em pro 
sb�r dat a p�irozené intuitivní vyhodnocování. Já vím.“, zask�íp�l mezi zuby Tomáš. Mat�j se 
musel usmát, atmosféra evidentn� houstla. P�íru�ku m�l Tomáš na�tenou pe�liv�, jenže tuhle 
situaci v manuálu najít nemohl. „Takže co se tedy d�je?“ „Ztratili jsme kontrolu nad t�emi 
Krokodýly z t�inácti. Zatím to vypadá, že Akéla p�emluvil Alkazara a Abraxase a spole�n� te� 
úto�í ješt� na Argonauta.“ „Stupidní jména mne nezajímají.“, odsekl Mat�j, „Chcete mi tedy �íci, 
že jste ztratili kontrolu nad t�emi centrálními nervovými jednotkami, mozky m�sta, a že hrozí, že 
v p�íštích chvílích ztratíte další?!“ Tomáš se zastavil, obrátil se na Mat�je a nasucho polkl. 
Nezbývalo mu než p�ikývnout. „A co jste tady proboha celou dobu d�lali?!“ „Pracujeme na 
manuálním vyhodnocování dat za t�i jednotky.“, Tomáš za�ínal vypadat uražen�. „Navíc musíme 
manuáln� obnovit funkce, které všichni t�i stávkující Krokodýlci vypnuli.“ „Cože? Co že 
ud�lali?!“ „Stávkují“, pípl Tomáš, „Dali nám p�es standardní konzole v�d�t, že stávkují, nebo� 
mají KOPR po ned�li. Tohle je nedokumentovaný stav a nestandardní situace, navrhuji 
mobilizovat policii, naše bezpe�nostní složky a pátrat po narušitelích. Navíc navrhuji fyzické 
odd�lení jednotek jak od sebe, tak od sítí.“ Mat�j zvedl obo�í. „Od �ešení nestandardních stav� 
tady p�ece sedíte, ne?! Navíc je na celý problém uvaleno informa�ní embargo, naše bezpe�nostní 
složky budou používat nenásilných prost�edk� a pouze termáln� buzené omra�ovací munice, 
rozum�no?! Jestli se o n��em z tohohle dozví centrální Byro, tak vás našlapou do zem� p�kn� 
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hluboko. A jestli se n�co stane t�m vašim Krokodýlk�m nebo jenom milimetru z jejich 
nervových cest, tak se pod tu zem ješt� p�jdete rád zahrabat sám, o to se postarám. Vaši prioritou 
je najít p�ípadného narušitele a zajmout ho živého, plus synchronizovat vaše operátory s 
Krokodýly a p�eprogramovat je zase zp�t, rozum�no?! Navíc nechápu, jak jste mohli dát 
po�íta��m tak debilní jména – t�ináct Krokodýlu, Abraxas, Alexus… Bože m�j! Zam�stnáváte 
snad tady partu p�tiletých školák�?!“ Tomáš zbrunátn�l, ale nezmohl se na odpov��. Oto�il se 
tedy na podpatku a odsp�chal na velín. Mat�j za�ínal mít pocit, že k dokonalosti momentu chybí 
už jen panák n��eho ost�ejšího. „A Tomáši?“, zavolal ješt� za mizejícím pod�ízeným, „Co je to 
vlastn� ten KOPR?“. Odpov�di se nedo�kal.  
     P�išlo to jako vlna. Uchopilo to lidskou mysl a vrhlo jí to proti st�n� nev�domí, ale mysl ji 
ladn� proplula nechávajíce t�žké t�lo za sebou. Najednou se, jako �lov�k zbavující se pout 
opilosti, Alice p�iblížila novým obzor�m. Její mysl prostoupila nové t�lo a vydala se zkoumat 
nepoznané prostory. Vše, co kdy mohla chtít, bylo zde – zabíjet i tvo�it by mohla mávnutím ruky. 
Visela nad m�stem a p�esto byla v každé ulici, v každém zapadlém kout� m�sta. Bleskov� 
proplula mlžným aetherem až našla jednoho z t�ch t�inácti, které hledala. P�iblížila se k n�mu, 
dotkla se jej, spojila se s ním, synchronizovala se. Sv�t byl její, cizí mysli poletovaly okolo jako 
komá�i. Tady byla absolutním pánem, nikdo se ji nemohl rovnat, byla bohem. AEtherem se 
roznesl zvuk jejího smíchu. Mysl pod jejíma rukama byla poddajná, výkonná, racionální, plochá, 
odlidšt�ná, tak snadno manipulovatelná, tak hladová po jejích myšlenkách. A ona se velmi 
pobavila, když našla tu správnou myšlenku, kterou by svému jednoduchému p�íteli vtiskla do 
mysli. V�d�la kolik má �asu, její mysl okamžit� vyhledávala všechny informace, které 
pot�ebovala. Povolila myšlenkové pouto a s Akélou p�i svém boku se rozlet�la hledat t�ch dalších 
dvanáct.  
     O pár hodin pozd�ji vstoupil Mat�j na velín, v ruce s plastikovým šálkem plným horké kávy, 
tím nejlepším povzbuzovadlem, které dokázal narychlo sehnat. Pohlédl na hodinky – blížila se 
hodina velkého finále a on cht�l být sv�ží a p�i plné síle, aby si jej mohl vychutnat. Kolem 
spousty terminál� se pohybovali dva operáto�i a samoz�ejm� Tomáš. Mat�j k n�mu zamí�il s 
neúprosností žraloka, který ucítil krvavou stopu. Posadil se vedle n�j a zeptal se, jestli je n�co 
nového. „Naši operáto�i pracují.“, zazn�la krátká odpov��. Mat�j musel vydržet notnou chvíli, 
než se Tomáš sám rozhodl pokra�ovat. „Nevíme, co p�esn� se d�je. Operáto�i se synchronizují 
bu� špatn� nebo v�bec. A když už se nám poda�í ud�lat jeden krok dop�edu, postr�í nás dva 
kroky zpátky.“, obrátil se na Mat�je. „Nedokážu si p�edstavit, jak se s touhle situací m�žeme 
vyrovnat, pokud neamputujeme hlavní nervové dráhy. I za cenu rizika šoku to musíme zkusit, už 
tak musíme m�sto �ídit vícemén� manuáln�. Vaše neochota a zákaz použití standardních postup� 
podkopávají naši práci. Budu si oficiáln� st�žovat.“ „Ale to m�žete…“, usmál se Mat�j, “Pokud 
dob�e vím, m�lo by ale nyní být vaši prioritou nalezení a pacifikace narušitele.“ „V t�ch 
kilometrech rozvod�!“, vybuchl Tomáš. „A stejn� jich nejspíš bude n�kolik – samoz�ejm� 
nejprve odpojili bezpe�nostní a hlásící systém. Navíc nám jeden nesta�í, musíme dostat všechny! 
Reagují prý jako jedna entita, ale neuv��itelnou rychlostí. Operátor�m stíní komunikaci, 
znemož	ují jim synchronizovat se! Víte, co to znamená?! Musí mít synchroniza�ní úrove	 okolo 
90ti procent, rozumíte?! A to nejen mezi sebou! Oni už se systémem nekomunikují, oni jím žijí.“ 
„Devadesát procent mají tak možná jednovaje�ná dvoj�ata mezi sebou. A to ješt� málokterá.“, 
odpov�d�l ledov� Mat�j. Tomáš ale pokra�oval v útoku: „Jinak je to nevysv�tlitelné! Musíme 
okamžit� od�íznout sít�, nebo riskujeme nejen chaos, ale i životy lidí! Poslouchejte m�…“ „Já 
vás slyším.“, p�erušil jej Mat�j, když znovu zkontroloval �as. „Co si myslíte, že mám d�lat?! 
Mám pro vás snad �arovat?! Ale pro� ne. Já prost� �eknu Abrakadabra a takhle lusknu prsty, 
vidíte?!“ Mat�j si stoupnul, vyhrnul si rukávy a s gestem kouzelníka, který chce nechat zmizet 
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Mount Everest luskl prsty. Tomáš vyvalil o�i a chvíli p�emýšlel, jestli jeho nad�ízenému už také 
p�estaly sloužit nervy, pak si ale všiml, že se všechny ukazatele za�aly vracet k zelené. Do dvou 
t�í minut byla obnovena kontrola celého m�sta pomocí všech t�inácti jednotek. Tomáš ješt� chvíli 
zíral do monitoru jako na svatý obrázek, pak se s nechápavým výrazem obrátil na Mat�je. Mat�j 
to nevydržel a vyklouzl mu úšklebek v pravd� �ábelský. „Ty bastarde…“, zasy�el Tomáš a byl 
by se na Mat�je vrhnul, kdyby ho ten nep�itla�il rukou zp�t do židle. „Tak aby bylo jasno:“, za�al 
pomalu Mat�j, „Mám již archivovánu veškerou dokumentaci vaši opera�ní neschopnosti. Navíc 
jsem se sám p�esv�d�il – a ur�it� mi to ti dva pánové dosv�d�í – že se neovládáte p�i �ešení 
krizových úkol�. Tohle vše ale bude sou�ástí zprávy, kterou zítra p�edložím jak vám, tak 
centrálnímu Byru… a ti z toho budou mít ohromnou radost, to mi v��te, ani nebudu muset zmínit 
vaše nevhodné chování. A neobt�žujte se s lou�ením, cestu k východu znám.“, na�ež se oto�il a 
odkrá�el z místnosti nechávaje p�nícího Tomáše za sebou.  
     Slunce zapadalo za obzor a rozlévalo svoji krvavou zá� po m�st�. Alice celou scénu 
pozorovala s prázdným, zasn�ným pohledem, od zábradlí v parku pod Petrovem m�la konec 
konc� na scenérii prvot�ídní výhled. Zaslechla za sebou rychlé kroky, ale neoto�ila se – m�la 
takovou teatrální náladu a m�la v úmyslu lehce trucovat. „Promi	, musel jsem n�co dopsat… 
�ekáš tady dlouho?“, ozval se Mat�j�v hlas. Když neodpov�d�la hned, stoupl si vedle ní a složil 
ruce na zábradlí. „Tak jaká jsem?“, zeptala se po chvíli a vrhla na n�j zá�ivý úsm�v. Musel se 
smát. „No skv�lá! Hlavn� díky za tu zprávu. Te� mi ale �ekni, jak jsi to proboha dokázala?!“ 
„Jsem p�ece kouzelnice… a jsem dobrá!“ Chvíli ml�eli a dívali se na m�sto. „I dobrá kouzelnice 
ale nezruší desítku operátor� se synchronizací kolem 70ti. To je prost� nemožný! Víš, jaký skóre 
jsi m�la?! Asi 90 procent!“ Znovu na n�j up�ela sv�j pohled a chvíli se bavila jeho p�ekvapeným 
až vyd�šeným výrazem. Potom tiše �ekla: „P�emýšlel jsi n�kdy o tom, odkud se prost� to všechno 
vzalo? Myslím kdo vymyslel celý systém.“ „No, je to okopírování základních nervových drah 
�lov�ka a…“, za�al Mat�j, ale Alice ho mávnutím uml�ela. „Ne. Vid�l jsi n�kdy p�esné stavební 
plány t�ch tvých ‘centrálních nervových drah’?!“, usmála se pobaven�. Nechala pauzu na 
odpov��, která nem�la p�ijít, a pak pokra�ovala: „Každý systém musí mít sv�j p�esný plán… a 
nebo vzor. Vzorem pro m�stský systém byl obecný �lov�k, ale vzorem pro realizaci musí být 
konkrétní �lov�k. Navíc pokaždé jiný, protože pak by se systémy jednotlivých m�st spojovaly i 
elektronickou cestou a staly by se nezvladatelnými. Jist�, vždy musíme hledat n�koho nového, 
n�koho, kdo se lidem nepodobá, n�koho ovladatelného, n�koho bez osobnosti.“ Mat�j chvíli 
ml�el, pak odvrátil zrak a ušklíbl se. „Tahle schopnost t� m�že stát život. Ale už chápu tvoje 
schopnosti i ty psychické poruchy, kterými jsi prý trp�la… i tvoje podivínství. Ale jak m�žeš s 
tímhle žít?!“ Zazubila se. „Prost� mám tohle m�sto ráda a ono má rádo mne.“ Cht�l ješt� cosi 
dodat, ale zastavila ho gestem ruky. „Nechce se mi o tom víc mluvit. Navíc mám pocit, že mi 
v�era n�kdo nev��il a že se se mnou dokonce i vsadil a m�l by m� teda na n�co pozvat.“ „Ach 
jo“, kapituloval Mat�j. Vlastn� byl rád, že se z toho téma dostali tak jednoduše… jednou se ji ale 
bude muset na všechno zeptat. Nabídl ji rám� a ona si ho p�itáhla k sob�. Jednou bude muset, 
dnes ale ne. „Te� mi ale �ekni“, usmál se na ni �tverácky když odcházeli, „co je to ksakru ten 
KOPR?!“ 
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Ranní probuzení pro n�j nebývala nikdy p�íliš p�íjemná. Obzvlášt� po n�kolika probd�lých 
nocích v �ad� za sebou. Sedí na kraji své postele a zírá do zem�. Snaží se vzpomenout si na n�co 
z poslední noci. P�íliš se mu to neda�í. Nakonec p�eci jen vstane a dojde ke psacímu stolu. Bere 
do ruky kapesní po�íta�, aby zjistil kolik je hodin. Za p�l hodiny má pracovní sch�zku v kavárn� 
p�es ulici. �asu má dost, tak si p�edtím chce dát ješt� po�ádn� horkou sprchu. Pot�ebuje ji, aby se 
v�bec probudil. Vážn� nesnáší ta osam�lá rána, kdy nemá ani pon�tí o tom, co se p�ihodilo 
poslední ve�er. Kdyby alespo	 v�d�l, jak se mu poda�ilo dostat dom� . . . 
Když vycházel ze sprchy, n�co se mu nezdálo. Šel rovnou k umyvadlu, ru�níkem set�el mlžný 
opar ze zrcadla a hluboce se zadíval do svých o�í. Takové je neznal. Byly mnohem temn�jší než 
kdykoliv p�edtím. Náhle ho n�co vyrušilo z ranního rozjímání. V zrcadle za sebou zpozoroval 
n�jaký pohyb. Rychle se oto�il, ale nic nezahlédl. 
Chvíli nehybn� stál a nechápal, co se d�je. Op�t se podíval do zrcadla a teprve te� si jich všiml. 
Za zády se mu ty�il pár ohromných b�lostných k�ídel. Znejist�l. Rukou se dotkl jedné z t�ch 
ohromných mokrých v�cí a poda�ilo se mu vytrhnout jedno z brk. V bolestivé køeèi padl na 
kolena. Po chvíli vstal a se slzami v o�ích pomalu odkrá�el do pokoje. Postavil se p�ed zrcadlo 
zasazené vn� šatní sk�ín� a prohlížel si svou novou chloubu. 
Pokusil se k�ídla roztáhnout do ší�e, což se mu za okamžik poda�ilo. Po�ínal si p�itom velice 
neopatrn�, nebo� shodil starožitnou vázu z komody stojící p�i zdi. 
„Když se da�í, tak se da�í . . .“, �ekl polohlasem a za�al uklízet st�epy z rozbité vázy. 
P�emýšlel, co bude d�lat. První v�c, co ho napadla, bylo zavolat jedinému �lov�ku, jemuž 
bezmezn� d�v��uje. 
Za n�kolik málo minut se ozvalo zaklepání na vchodové dve�e. 
„Poj� dále. Je otev�eno,“ volal z pokoje. „Ale nelekni se,“ varoval v záp�tí. 
Ozvala se hlasitá rána, jak se zabouchly vchodové dve�e. Do pokoje vstoupila malá štíhlá 
brunetka s brýlemi posazenými nízko na nose. Nehybn� p�ed ním stála s vyt�ešt�nýma o�ima. 
Byla tak šokovaná, že ze sebe nemohla vydat ani hlásku. Teprve po notné chvíli se za�ala s 
po�ádnou dávkou zloby v hlase ptát. 
„Pro� tu, sakra, stojíš nahý v pitomém kostýmu and�la? M�žeš mi to, prosím T�, vysv�tlit?“ 
On se k ní jen oto�il zády a rozplakal se. Brunetka se k n�mu pomalým krokem p�ibližovala. 
P�itom up�en� hled�la na k�ídla. O�ividn� ji velmi zaujala. Stála na jediný krok od jeho zad, když 
za�ala rukou ostýchav� zkoumat jedno z k�ídel. 
„To není kostým, že ne?“, zn�la její udivená otázka. 
„Také bych �ekl,“ pronesl ironicky. „V�bec netuším, kdy nebo co se to v�bec p�ihodilo . . .“ 
Brunetka p�erušila jeho slova tím, že ho zezadu objala. Zav�ela o�i a po tvá�i ji stékala jedna malá 
slzi�ka. 
On objal ruce, které ho pevn� držely kolem pasu a za�al hladit h�bet její ruky. Tém�� bez hnutí 
setrvali n�kolik dlouhých minut. B�hem té doby se uklidnil natolik, aby p�estal plakat. Odtáhl od 
sebe její ruce a op�t se k ní postavil �elem. Podívali se jeden druhému zp�íma do o�í. V tom 
jediném pohledu byl nenasytný žár. Všimla si té zm�ny v jeho o�ích, ale nic ne�íkala. Jeho o�i 
pro ni te� byly p�itažliv�jší, než kdykoliv p�edtím. P�istoupila k n�mu ješt� blíže. Tak blízko, až 
cítil jemný dotyk jejích 	ader. Položila mu hlavu na rameno. Oba se navzájem 
pevn� objali jakoby se již nikdy nem�li vid�t. 
Rychle se od n�j odtáhla. Oto�ila se k n�mu zády a nehybn� stála na míst�. Ani jeden netušil, co 
te� mají d�lat. Po n�kolika minutách vytrp�ného ticha jeho slova prorazila ubíjející bariéru ticha. 
„Mohl bych Tì pozvat na snídani? Ješt� jsem dnes nem�l nic k snídani. Mohli bysme zajít t�eba 
do kavárny naproti.“ 
„No.. . Nevím, jestli bych m�la chodit s nahým and�lem do kavárny. Není to p�íliš vhodné.“ 
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V�bec si p�edtím neuv�domil, že je tam celou dobu úpln� nahý. Za�al se omlouvat a snad se i 
za�ervenal. Otev�el sk�í	 a za�al v ní štrachat. Rychle na sebe navlékl trenýrky a hned nato sv�tlé 
oprané džíny. V ruce držel jednu košili a p�emýšlel. 
„Copak se d�je?“, zeptala se brunetka. 
„Nemohu se po�ádn� obléci, když mi ze zad tr�í pár k�ídel.“ 
„Po�kej. Pomohu Ti.“ 
Popadla tu košili a jedním rázným škubnutím ji v polovin� natrhla. Ješt� chvilku ji opatrn� trhala. 
Roztáhla ji p�ed sebou a p�em��ila si jeho postavu. Podala mu ji. On pochopil a p�es hlavu ji na 
sebe natáhl. Zapínal si pomalu jeden knoflí�ek za druhým. Velmi se mu t�ásly ruce, a tak mu to 
p�íliš dob�e nešlo. P�išla k n�mu zezadu, popadla oba roztržené cípy košile a svázala je do uzlu. 
„Jdeme tedy na tu snídani? Pot�ebuji trochu cukru do krve.“ 
„Jist�. Jen si ješt� opláchnu obli�ej. Po�kej tu na mne. Hned jsem zp�t a vyrazíme.“ 
Brunetka k n�mu p�išla blíž. V�novala mu jeden z t�ch rozverných úsm�v�, které m�l rád. 
Neznal žádnou jinou sle�nu, která by um�la na své tvá�i vykouzlit takový úsm�v. Pousmál se na 
ni a odešel sm�rem do koupelny. Brunetka se zatím posadila na pohovku. O�i jí t�kaly po celém 
pokoji. Z koupelny se ozval zvuk tekoucí vody. Nebavilo ji jen tak sedìt na pohovce a �ekat. 
Mnohem rad�ji by mu te� byla nablízku. Zvedla se a šla do koupelny. Najednou ji po zádech 
p�eb�hl mráz. Rychle p�ib�hla do koupelny. Rozrazila dve�e a náhle vyk�ikla. 
Její and�l ležel na podlaze. Za�ala plakat, zády se op�ela o st�nu koupelny a zlehka sjela až na 
zem. Ješt� dlouhou dobu tam sed�la schoulená do klubí�ka a sledovala svého padlého and�la. Její 
plá� byl k neut�šení. Ješt� dlouhou dobu trvalo, než byla schopná p�iblížit se k n�mu. Stále ješt� 
plakala, ale již ne tak moc. Nejprve pohladila jeho k�ídla. Byla neuv��iteln� chladná na dotek. 
Toužila pohlédnout mu ješt� alespo	 jednou do o�í. Tak ho p�eto�ila na záda. Hled�la mu do o�í 
a najednou ji hlavou prolet�l celý její dosavadní život. 
P�estávala již plakat. Podívala se mu na ruku, kde si všimla jizvy. Za�ala se rozhlížet po 
koupeln�. Zahled�la se do zrcadla, kde bylo krví napsáno jedno jediné slovo. Na tom zrcadle bylo 
napsáno slovo „PROMI
“. To slovo jí dodalo klid. Vodou opláchla své uplakané o�i. Z 
umyvadla vzala rozev�enou b�itvu. Opatrn� ji zav�ela a vložila si ji do kapsy u kalhot. Odcházela 
pomalým krokem z koupelny. Ješt� se zastavila ve dve�ích. Oto�ila se, aby se na n�j naposledy 
podívala. 
V�bec jí nep�išlo divné, že krom� nápisu na zrcadle není nikde jinde ani jediná kapi�ka jeho 
krve. 
"Vždy� to byl and�l,“ �ekla polohlasem. Tichem zazn�lo ješt� váhavé, „sbohem“. 
Odešla z bytu a m�la v úmyslu zajít na po�ádnou snídani do kavárny p�es ulici. Snad tam došla. 
Snad byla š�astná. Snad ji dodávalo sil v�domí toho, že našla svého and�la. 
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Píše sa rok 2041. A je to tu! 
Všetko sa to za�alo jedenástym septembrom 2001. Útok teroristov na svetové obchodné 

centrum vyvolalo novú vojnu. Vojnu proti terorizmu. Spojené štáty americké vyhubili takmer 
všetkých príslušníkov teroristickej siete Al-Kajdá. Prežilo iba pár ute�encov, medzi ktorými bol 
aj Habir al Ali. Tento terorista ušiel do �íny, kde za�al zhromaž�ova� nové sily. V tej dobe �ína 
za�ína utajený projekt nových atómových rakiet. Medzi �udí, �o sa pridali k Habirovi bol aj 
vedec Tchaj, ktorý sa podie�al na vesmírnom projekte. Tento projekt mal za úlohu nájs� vo 
vesmíre ropné ložiská. Našli sa obrovské ložiská pod �adom jedného z Jupiterových mesiacov 
Európy. Preto �ína    vybudovala najmodernejšiu raketovú základ	u so špeciálnymi 
�alekonosnými raketami, ktoré mali za�a� budova� ropné základne na Európe. Habir dal túto 
informáciu Spojeným štátom Americkým. Tie za�ali s �ínou vyjednáva�, lebo vo svete bol 
obrovský nedostatok tohto �ierneho zlata. USA chceli za pomoc pri uskuto�	ovaní projektu 
neúmerný podiel na ložiskách. �ína tieto ponuky odmietala a to Habirovi hralo do kariet. Pomaly 
sa z vyjednávania stali hrozby. Vtedy využil Habir príležitos� a pomocou  Tchaja obsadil 
atómové silo pri meste Lanzhoue a bez varovania vypálil atómovú bombu na hlavné mesto USA 
Washington. Raketa bola pomocou nového ochranného vesmírneho systému nad Spojenými 
štátmi zni�ená. Ameri�ania si tento útok vysvetlili ako koniec rokovaní a vyhlásili vojnu �íne. To 
sa už píše rok 2017. Európska únia v tom �ase zažívala nesmierny úpadok a v snahe získa� podiel 
na zisku sa priklonila k Spojeným štátom a vstúpila do vojny. Avšak Rusko , neprijaté do Únie, 
obnovilo bývalé spojenectvo s �ínou a tak sa otvoril druhý takzvaný európsky front a za�ala sa 3. 
svetová vojna. Je rok 2020. Vojská USA utrpeli ohromnú porážku po�as vylodenia na pobreží 
�íny. Dejiny sa nezopakovali. Po�as vylodenia zahynulo 325 000 amerických vojakov a 35 000 
bolo zajatých. Do USA sa vrátila jediná zni�ená lo�  so stovkou mužov ne palube. Na 
Európskom fronte zatia� Únia drvila nepriate�ov. Front sa nezastavite�ne blížil k Moskve, kde sa 
odpor Rusov stále zvyšoval. Tu sa dejiny zopakovali. Tuhá ruská zima znemožnila útok na 
metropolu.  Rusku sta�ilo iba pár mesiacov na vytla�enie európskych vojakov za hranice štátu. 
Rok 2024. USA utrpeli porážku za porážkou. Ke� boli Spojené štáty už ve�mi oslabené, využil 
Habir situáciu a zmocnil sa viacerých atómových zbraní na území USA. Potom s modlitbou 
k Alahovi vypálil všetky streli sú�asne. Všetky najvä�šie mestá sveta boli zni�ené, za�ala nová 
doba �adová a na svete zavládol chaos a strach. Rabovanie, plienenie, smr�. �udstvo mohlo 
preži� v takýchto podmienkach maximálne tridsa� rokov. Vojna sa skon�ila. 

Je rok 2040. Svet sa nikdy nespamätal z tejto vojny. �udia trpia, hladujú, bojujú o svoje 
životy, ale �asto márne. Modlia sa. Svet sa stal chladnou rádioaktívnou pustinou. Vymierajú 
zvieratá a hynú rastliny.  Choroby neznámeho pôvodu sa rozširujú po planéte a �udia v bolestiach 
umierajú. Populácia rapídne klesá. 

11. september 2041. Dvadsa� rokov uplynulo od za�iatku vojny a každý živý tvor, �o ešte 
zostal na Zemi, vie, aký je dnes de	. Pred desiatimi d	ami všetci videli zjavenie. Postavu 
zostupujúcu z nebies s otvorenou náru�ou, žiariacu plame	om. Tou postavou bol Aláh, Budha, 
Ježiš. Tá postava bola Boh. Boh sa všetkým prihovoril: „O desa� dní vás privítam v Raji.“ Strach  
opadol. Niektorý �udia  chceli utiec� svojmu osudu a tak v rýchlosti dokon�ili Kozmickú archu. 
Všetci, ktorý chceli utiec� –  nebolo ich ve�a – nastúpili na lo� a odštartovali. Ale narýchlo 
postavená lo�  po�as štartu mala vážne komplikácie a po krátkom lete explodovala pravá hlavná 
nádrž.  

Je prvá hodina posledného d	a. Vä�šina �udí sa modlí k svojmu Bohu. Pri poh�ade na 
no�nú oblohu je vidie� obrovskú hviezdu, silno žiariacu jasnomodrým svetlom. Oblohou neustále 
prelietavajú meteory. Tento dáž� za�al už de	 pred zjavením.  

Tri hodiny ráno. Hviezda je ve�ká, ako práve zapadajúci mesiac.  Je jasno ako cez de	.  
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Sedem hodín ráno. Na oblohe sú dve slnká - jedno �ervené, práve vychádza a vä�šie 
jasnomodré zapadá za obzor. V dia�ke po�u� výbuchy. 

Dvanásta hodina. Modré slnko zapadlo za obzor. Na september je ve�mi horúco. 
Dvadsiata hodina. Spoza obzoru je vidno modrú žiaru, zem sa chveje. �udia vychádzajú 

pred svoje domy a všetci ticho stoja a hladia pred seba. Niektorí sa zoskupujú a spolo�ne sa 
šeptom modlia. Všetci sú pokojný. 

Dvadsa� dva hodín. Okolitá teplota je neznesite�ná...vzduch redne a modrá žiara zap	a 
takmer polovicu oblohy. Zem praská, je suchá. Okolo nás prelietajú gu�ové blesky, výbuchy 
v dia�ke ustali. Obzor s�ervenel. �udia odpadávajú od horú�avy. Nedá sa dýcha�.  

Blíži sa polnoc. A je to...  
 
- - Súbor je poškodený. Informácie nie je možné nájs�. Obrá�te sa prosím na výrobcu. - -   
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     Prvé, �o si ráno všimla bola obrazovka s oznámením o novej správe. Jej žalúdok urobil slabé 
salto a otvorila ju. Opä� ten anonym. Vždy mal najlepšie tipy kde sa nie�o udeje, a kde ona musí 
by�. Netušila kto a pre�o to robí, ale prinášalo jej to peniaze a zárove	 ju to ni� nestálo. Bála sa 
len toho, že jedného d	a bude nútená za to zaplati�. Tentokrát jej neznámy prezradil, kde sa 
uskuto�ní dalšia z nespo�etných prestrelok dvoch najznámejších gangov. Avšak dnes bol text 
správy akýsi zmätený a bolo z neho cíti�, že bol písaný narýchlo. Ona si tým radšej hlavu 
neza�ažovala, doty�ného nepoznala a za svoj život sa nau�ila, že sa nevypláca ma� prehnanú 
staros� o neznámych. 
     Do práce prišla práve v�as, aby povedala šéfovi kam ide. On si už zvykol, že tá diev�ina ma 
nos na skvelé správy. Málokedy sa stalo, že nebola na tom správnom mieste v správnom �ase a 
tak nepriniesla naj�erstvejšie správy. Preto jej aj bezmedzne dôveroval. Pre istotu jej však ako 
vždy dal dobre ozbrojeného kameramana. V dnešnej dobe pusti� niekam ženu samu rozhodne 
nebol dobrý nápad. A to mohla by� pokojne aj ozbrojená. 
     Kedže prestrelka mala za�a� až poobede, s kameramanom (inak jej ve�mi dobrým priate�om) 
sa vybrala na obhliadku miesta, kde sa to bude dia�. Bolo to akési zastr�ené námestie, na ktoré 
zabudli aj tí, ktorí tu bývali. Nikde ani noha a zem bola miestami rozrytá ako od tankov, na 
jednom mieste bol vä�ší kráter a všade bolo ve�a prachu, špiny a smetia. Okolité budovy 
nevyzerali ove�a lepšie. Zdržiava� sa tu však nechcela pretože netušila odkia� gangy prídu a 
nechcela zasahova� do udalostí. Zapamätala si aspo	 �o najviac z rozloženia námestia a spolu s 
kameramanom odišli na obed. 
     Po jedle za�ínala by� nervózna. Ako vždy pred akciou, na ktorú ju upozornil anonym. 
Neustále sa pýtala sama seba, �i sa to naozaj stane tak ako jej písal, �i naozaj tam, v tom �ase, �i 
to prežije... Tieto otázky jej ako vždy vírili hlavou. Jej kameraman si len upravoval umiestnenie 
zbraní a nábojov. Keby náhodou. 
„Myslíš, že sa to naozaj stane? Ved to za�ínalo vyzera�, že sa kone�ne uk�udnili a za�ali spolu 
rokova�...” 
“To máš pravdu, ale ja svojmu informátorovi verím. Ešte nikdy sa nemýlil. A to aj vo veciach, 
ktoré zatia� nevieme ovplyvni�. Nemám síce ani po	atia odkia� o tom všetkom vie, ale záleží na 
tom? Vdaka takýmto �udom sa iní môžu sta� slávni.” 
“Nebojíš sa, že za to budeš musie� plati�?” 
“Bojím. Ale pochop, že takúto šancu �lovek dostáva len raz v živote!” 
“To asi áno... Ale riskova� svoj život len preto, že ti nejaký anonym napíše, že tam a tam sa stane 
to a to...” 
“Tak pre�o si do toho šiel so mnou?” 
“Pretože ich nenechám aby �a zabili. Pre tento svet by to bola škoda.” Ona sa polichotene 
usmiala a pozrela na hodinky. Tie neklamne ohlasovali, že je �as vyrazi�. 
     Na miesto dorazili práve v�as. Už z dia�ky za�uli výkriky a výbuchy. Opatrne sa blížili k 
miestu diania. Urobili ale najprv nejaké zábery z vä�šej dia�ky. Cím boli bližšie k námestiu, tým 
bol vä�ší hluk a teda aj natá�a� sa dalo len obmedzene. O chví�u už boli takmer na dostrel 
vä�šine zbraní. Posúvali sa �oraz bližšie a bližšie v zákryte rôznych budov. Nakoniec sa dostali 
celkom blízko a dokonca do budovy jedného z gangov. Toho gangu, ktorý bol trošku naklonený 
médiu, ktorého reportérkou bola ona. Hned si ju tam ktosi odchytil a zreval na 	u �o tu chce. Ona 
mu odkri�ala spä�, že chce nejaké vyjadrenie k tomu, �o sa tu deje. Len ju chytil za ruku a �ahal 
ju pre�. Kameraman šiel za 	ou. Zaviedli ju ku komusi, kto neustále vydával rozkazy na všetky 
strany. Len �o si ju všimol, povedal �osi �loveku, ktorý stál pri 	om a podišiel k nej. 
“Co tu robíte ženská?” 
“Som reportérka a...” 
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“Viem kto ste, ale �o tu robíte? Je to tu tak trošku nebezpe�né.” 
“Naozaj?” opýtala sa sarkasticky, “Poskytnete mi teda nejaké oficiálne vyhlásenie?” 
“Tak teda dobre, ale rýchlo.” 
     Po nato�ení ich nechal v miestnosti a zamkol. Sprvu si to nevšimli, mysleli si, že len na chví�u 
odišiel, ale ked neprichádzal, zamysleli sa. Po tom, �o vyskúšali dvere a zistili, že sú zamknuté 
za�ali ma� ve�mi nepríjemný pocit. 
“Co má toto znamena�?” 
“Možno chce, aby sme sa medzi nich nemiešali a ostali v bezpe�í...” 
“To ur�ite... Nevyzeral na to, že by sa staral o život nejakej reportérky.” 
“Teraz nám ostáva iba �aka�...” 
Po pár hodinách, ked utíchla vä�šina výbuchov, opä� vošiel do miestnosti. Úplne chladnokrvne 
zastrelil kameramana a schmatol tú ženskú. Ona bola tak šokovaná, že sa nestihla hned bráni� a 
potom sa nemala �ím, lebo ju odzbrojil. 
“A teraz nastal �as vyrovnania ú�tov.” 
“Vyrovnanie ú�tov?” zašepkala vysokým hláskom. 
“Áno. Za tie tipy na udalosti.” 
“Takže to vy...? Ako...?” 
“Správy z budúcnosti, vlastné plány a tak.” 
“A ako teda vyrovnám ten ú�et?” spýtala sa ustráchane. 
“Za�neme to v posteli. Ak budem spokojný, tak pokro�íme nie�im iným. Ale to sa zatia� žiadnej 
nepodarilo...” 
“Ziadnej? Chcete poveda�, že už predo mnou nejaká bola, ktorej ste takto dávali tipy?” 
“Samozrejme, �o si si myslela, že si výnimo�ná? Nie. Si oby�ajná kurva, ktorá kvôli sláve 
polezie do postele aj s niekým ako som ja. Ako ostatné.” Vzal kameru a �ahal ju pre� z 
miestnosti. 
“Kam to ideme?” 
“Drž hubu a krok.” Viac z neho za celú cestu nedostala. Popravde, ani sa ve�mi nesnažila, 
pretože videla ako zabil jej kameramana bez mihnutia oka. Dotiahol ju do akejsi menšej 
miestnosti, dostato�ne vzdialenej od výbuchov a iných rušivých vplyvov. Hodil ju na jediný kus 
nábytku v miestnosti – poste�. Surovo z nej strhal šaty, seba vyzliekol opatrne, aby si neponi�il 
oble�enie a pripravil kameru. Potom si �ahol do postele. 
“A teraz sa snaž akoby ti šlo o život. A nevravím, že nejde.” 
Skúšala všetko možné aj nemožné �o ju len napadlo. A on stále vravel, že nie je spokojný. Po 
nejakom �ase, ked sa už od vy�erpania nevedela ani pohnú�, sa posadil a za�al sa oblieka�. Cez 
	u prehodil len zvyšky jej šiat a jednu deku a vyhodil ju z miestnosti so slovami: “Ešte sme spolu 
neskon�ili!“ 
     Prebrala sa až na druhý de	 na neznámom mieste. Chví�u blúdila kým natrafila na ulice, ktoré 
poznala. Zni�ená krá�ala, alebo skôr vliekla sa, po ulici, tupo pozerala do výkladov, až sa 
zastavila pred jedným. Bola to predaj	a s prijíma�mi rôznych médií. Všade bežalo to isté. Všade 
videla seba, nahú, ako sa snaží zachráni� si život. Všetci ostatní v tom videli honbu za kariérou 
cez poste�. Nemohla odtrhnú� poh�ad od toho strašného divadla. Nie ve�mi daleko za 	ou stál on 
a sledoval ju. 
     De	 na to sa v správach objavili spolu s usved�ujúcimi zábermi aj informácie o tom, že 
reportérka, ženúca sa za slávou je mrtva, pravdepodobne spáchala samovraždu pretože neuniesla 
ten hrozný škandál. 
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     Stojím na prahu vít�zství. Vše, o co jsem posledních n�kolik generací usiloval má být 
završeno. Nikam nesp�chám, jsem zde úpln� sám. V klidu m�žu dokon�it Plán. Do jeskyn�, ve 
které sedím a píši tuto zprávu, dopadá n�co sv�tla zven�í a z dálky je slyšet šum�ní mo�e. 
Rozhodl jsem se uchovat kousek historie v podob� této deníkové zprávy. Nep�edpokládám, že ji 
n�kdo n�kdy objeví, ale alespo	 se vyzpovídám z toho, co musím provést. Na druhou stranu je 
možné, že se tento text stane d�ležitým dokladem zapomenutých skute�ností. Za�nu p�kn� od 
za�átku. 
 
     Vše se stalo už strašn� dávno. Já osobn� už si to nepamatuji, ale jedna z mých �ástí ano. Je 
tomu zhruba dv� st� let, kdy se objevili první memofikáti. Od za�átku se zdálo, že se jedná o 
obrovský krok vp�ed. Skupina vyvolených m�la tehdy šanci stát se tém�� doslova nesmrtelnými. 
Genetická pam��. Ano. Tak tomu tehdy �íkali. Schopnost p�enášet na své potomky všechny 
vzpomínky a zkušenosti. V jistém v�ku dít�te se pak všechny minulé životy za�aly drát na povrch 
a objevovat znovu sama sebe v nové schránce z masa a kostí. V té dob� už byla osobnost dít�te 
tém�� vyvinuta a nové �ásti se prost� asimilovaly. Všechny �ásti mohly navzájem spolupracovat 
a vše sm��ovalo k tomu, že bylo možné vytvá�et „dokonalé“ lidské tvory. Experimenty p�inesly 
ohromné výsledky. 
 
     V mém prvním v�ku se poda�ilo získat tisícovku osob, na kterých m�l být program testován. 
Jednalo se o dobrovolníky. Riziko bylo vysoké. A�koli jsme m�li celou v�c otestovanou na 
laboratorních zví�atech, p�ece jen se m�lo jednat o n�co nového. Dobrovolníci byli v�tšinou z �ad 
„klient�“ nápravných za�ízení, kte�í nem�li zrovna r�žovou budoucnost. Zú�astnilo se i n�kolik 
mých spolupracovník�.  
 
     Jak jste již pochopili, byl jsem i já dobrovolníkem. Jako hlava celého výzkumu jsem si nemohl 
nechat uniknout takovou šanci. Díky racionalit� tehdejší spole�nosti bylo povolené klonování, ale 
klony nem�ly žádná práva. Osvícená doba pro v�du. Do�asné vít�zství. Tak jsme získali naši 
první populaci. Kv�li nejistým výsledk�m jsme zav�eli celou skupinu našich nov� vytvo�ených 
memofikát� na pozorovací ostrov.  
 
     Hned zpo�átku jsme zjistili, že v�domí lidí mladších než padesát let není schopno p�esun do 
nové schránky ustát a v nové generaci se neprojeví. Jinak vše probíhalo podez�ele hladce. Na 
prahu um�le nabyté dosp�losti se za�alo mísit v�d�ní nového jedince s jeho p�edcházejícím 
bytím. Respektive jsme si to mysleli. Naše nadšení asi bylo p�í�inou p�ehlížení vzniklých potíží. 
�ást sledované populace m�la zna�né psychické problémy. Povolali jsme specialisty v oblasti 
zkoumání lidského nitra a spolu s nejmodern�jšími technickými vymoženostmi jsme postupn� 
odhalovali všechny vzniklé neduhy. N�kolik jedinc� sice hned zpo�átku uhynulo, v dalších 
generacích jsme však problémy odstranili.  
 
     Testované „vzorky“, jak jsme jim �asto �íkali, se chovaly jako oby�ejní smrtelníci. 
M�li své pot�eby, své nedostatky a své p�ednosti. Jejich pam��, a o tu nám šlo p�edevším, byla 
fenomenální. Nebylo t�eba speciálního tréninku – všechny subjekty nem�ly od dosp�losti 
problém rozeznávat vzpomínky svých minulých vt�lení. Za dalších p�t let vývoje se jedinci sami 
vybírali do následujících generací – vzorky, které s novou identitou získaly sklony k nihilismu �i 
nadm�rné agresivit� do n�kolika dní po odkrytí svých minulých život� spontánn� odum�ely. Náš 
výzkum vypadal tak slibn�… 
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     Bohužel ve vlád� získali slovo také zastánci práv pro klony, strana Nová Zem�. 
Nejd�íve se jim poda�ilo zrušit klonování samotné potom bylo dokonce rozhodnuto o plné 
svéprávnosti již žijících klon�. Tímto zákonem se z našich vzork� stali nedobrovoln� v�zn�ní 
ob�ané. Alespo	 to tak chápali všichni ti, kte�í nás nutili je propustit. Nebylo správné prost� je 
nechat jít. Nepo�ítali jsme s takovou možností a nikdo nem�l pon�tí, jak se budou subjekty 
chovat v reálném život�. Netušili jsme co jsme stvo�ili. Všichni se p�ece chovali normáln� a testy 
vycházely skv�le. Testy. Co jsme ud�lali špatn�? 
 
     Po propušt�ní se skupina klon� rozjela do všech kraj�. V�tšinou na místa, na které m�ly hezké 
vzpomínky. Já, tehdy také klon, jsem z�stal se svým otcem a pomáhal jeho skupin� ve výzkumu.  
 
     Zanedlouho vypukly násilnosti, které m�li na sv�domí naše klony. V�doma si pozemské 
nesmrtelnosti své duše získal jejich život nový rozm�r. V�tšina potomk� p�vodní populace 
nakonec skon�ila ve v�zeních a nápravných ústavech, stejn� jako jejich d�ti a d�ti jejich d�tí. 
Zbytek memofikát�, vyrobených jako d�ti v�dc� a personálu, v�etn� mého biologického p�edka, 
vybudoval v�deckou skupinu. Alespo	 jsme za�ínali jako v�decká skupina tehdy ješt� nikdo z 
nás neznal plány nyn�jší Trojice. 
 
     Jednalo se o t�i naše bratry. Jak se skv�le dokázali celé roky nenápadn� pohybovat v 
nejvyšších kruzích Spojené vlády. Nechápu, jak je možné, že jsem si to já ani nikdo z ostatních 
nedokázal uv�domit. Skrývali se mezi námi. Nejinteligentn�jší ze všech memofikát�. Kombinace 
obrovského v�d�ní a zárove	 skryté agrese, zd�d�né po svém praotci. Shlédli se v moci a dostali 
se až k tomu, že se jeden z nich mohl stát Nejvyšší hlavou. Protože se nedokázali dohodnout, 
rozd�lili si Spojený sv�t na t�i regiony. Každý z nich je hlavou jednoho. Aby eliminovali 
nebezpe�í sesazení, které jim hrozilo od jejich bratr� a sester memofikát�, kte�í mezi tím za�ali 
usilovat o moc, postupn� je nechali všechny vyvraždit. Byli d�kladní. Krom� t�ch t�í a m� už na 
sv�t� není nikdo obt�žkán darem nesmrtelnosti. Ale já jsem chyt�ejší než oni. O celou generaci. 
Oni jsou dít�tem kriminálníka, já potomkem v�dce. 
 
     Pozval jsem je na ostrov, kde vše za�alo a mé, v po�adí vlastn� druhé, já spat�ilo sv�tlo sv�ta. 
Ud�lal jsem jim nabídku, kterou nelze odmítnout. P�ijdou. Ur�it�. Nabídl jsem jim vít�zství. 
Každému z nich. Nabídnul jsem jim spln�ní jejich cíle. �ešení toho, o co se celou dobu snaží. Po 
�ty�i generace jsem se snažil zvrátit nep�irozenou vlastnost své pam�ti. Kone�n� jsem dosp�l k 
�ešení. Te� navíc nadešla ta správná doba, kdy jsou všechny strany vy�erpané dekádami bitev. 
P�ijdou. 
 
     Vymyslel jsem to skv�le. Plán je dokonalý. Slíbil jsem Trojici v�c, o kterou usilují v�dci po 
celém sv�t�. Skute�nou nesmrtelnost. Žádné náhražky, zm�na t�l a podobné v�ci. K tomu jsem 
samoz�ejm� p�idal v��né mládí a podobné v�ji�ky. Mám domluvená setkání na r�zných koncích 
ostrova, kam vyšlu své klony. Každý z nich doru�í jednomu z trojice likér zapomn�ní maskovaný 
jako elixír života. Ú�inek nebude okamžitý, ale potomek v p�íští generaci nebude mít d�d�né 
vlastnosti. Ani jeden z Trojice zatím nedosáhl pot�ebného v�ku, a tak není možné, aby už m�l 
memofického potomka. Plán nem�že selhat. Nep�edpokládám, že n�kdo z mých dvojník� p�ežije 
setkání, proto jsem vytvo�il hned t�i. Cht�l jsem navíc p�vodn� celý ostrov navíc vyhodit do 
pov�t�í, jen pro jistotu, ale bojím se detektor�. Musí to vypadat v�rohodn�. 
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Plán je tichý, plíživý. Plán zavírá Pando�inu sk�í	ku, kterou jsem já ve svém prvním v�ku 
otev�el. Já jsem byl na za�átku i na konci. Jsem bohem celého živo�išného druhu. Odstraním jeho 
existenci jak jsem ji p�ed generacemi zapo�al. M�žu se jen domnívat jak celá v�c skon�í. Vím, co 
musím ud�lat te�. Ukon�it svou vlastní cestu a uzav�ít tak slepou v�tev evoluce. 
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