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PROLOG

KATALOG ŠEST
POLOŽKA ČÍSLO 37433-800912-5442894
SHANDELLORSKÉ STŘEDISKO PRO ŠÍŘENÍ

KULTURY A VZDĚLANOSTI
XENOANTROPOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

popis položky: krystal s hlasovým kódem
místo nálezu: H’ro Brana (koordináty SQ19, V7715, I21)
přibližné stáří: zaznamenáno cca před 276 standardními lety
klasifikovat pod:

zotročené rasy, Hrangan
legendy a mýty, Hruun
medicína,
– choroby, neidentifikované
obchodní základny, opuštěné
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Haló? Haló?
Jo, vidím, že to funguje. Dobře.
Jmenuju se Rarik Hortvenzy, jsem faktorský učeň a chci varovat

každého, kdo najde moje slova.
Pomalu přichází soumrak, pro mne poslední. Slunce zapadlo za

útesy na západě, zbarvilo zem krví a nyní se ke mně nezadržitelně
plíží šero. Jedna po druhé se rozsvěcejí hvězdy, ale jediná hvězda,
na níž doopravdy záleží, plane dnem i nocí, nocí i dnem. Je mou
neustálou společnicí, kromě samotného Slunce je nejjasnějším ne-
beským tělesem. Je to morová hvězda.

Dneska jsem pohřbil Janeel. Pohřbil jsem ji vlastníma rukama,
vykopával jsem ztvrdlou kamenitou půdu od svítání do pozdního
odpoledne, až mi do paží vystřelovala palčivá bolest. Když jsem
byl s tímto mučivým úkolem hotov, když na její hlavu dopadla po-
slední lopata zdejší prokleté cizácké hlíny, když jsem na vrchol její
mohyly umístil poslední kámen, postavil jsem se nad ni a plivl na
její hrob.

Je to všechno její vina. Řekl jsem jí to, a to ne jednou, ale mno-
hokrát, když tu ležela a umírala, a teprve když se blížil konec, ko-
nečně připustila, že mám pravdu. Byla to její vina, že jsme sem
přiletěli. Její vina, že jsme neodletěli, dokud jsme mohli. Její vina,
že je mrtvá – ano, o tom není sebemenších pochyb –, a její vina,
že já sám budu hnít nepohřben, až přijde můj čas, že se moje tělo
stane hostinou pro bestie temnot i pro letouny a noční lovce,
s nimiž jsme kdysi doufali navázat obchodní styky.
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Morová hvězda se jen nepatrně mihotá; ozařuje zemi pod sebou
jasným bílým světlem. To není správné, jak jsem kdysi řekl Janeel;
morová hvězda by měla být rudá. Měla by temně žhnout, měla by
být zahalena šarlatovým oparem a měla by do noci šeptat přísliby
ohně a krve. Ale tahle jasně bílá čistota, co ta má společného
s morem? To bylo v oněch prvních dnech, těsně poté co nás naše
pronajatá loH vysadila na zem, kde jsme si otevřeli svou malou
hrdou obchodní stanici, vysadila nás a letěla zase dál. V té době
byla morová hvězda pouze jednou z padesáti hvězd první velikosti
na této cizí obloze, a bylo dokonce těžké ji mezi ostatními najít.
V té době jsme se jí posmívali, posmívali jsme se pověrám zdejších
primitivů, těch zaostalých tupců, kteří se domnívali, že nemoc
přichází z nebes.

Jenže potom se začala morová hvězda zvětšovat. Její zář noc co
noc nabývala na intenzitě, až byla nakonec viditelná dokonce i za
dne. Dávno předtím se však už začala šířit epidemie.

Letouni krouží na pozadí setmělé oblohy. Plachtí s roztaženými
křídly a při pohledu zdálky působí dojmem jisté krásy. Připomí-
nají mi stínové racky v mém rodném městě Budakharu, stojícím
na břehu životodárného moře na planetě Razyar. Tady však žád-
né moře není, jsou tu jen hory a kopce a vysušená pustina, a kro-
mě toho vím, že v bezprostředním kontaktu se tihle letouni žád-
nou krásou chlubit nemohou. Jsou to příšerná vyzáblá stvoření
dosahující poloviční výše člověka, s pokožkou podobnou vyděla-
né kůži pevně napnutou na zvláštních dutých kostech. Křídla mají
suchá a tvrdá jako potah bubnu, spáry ostré jako dýky a pod vel-
kou kostnatou šíjí, která trčí z jejich úzkých lebek jako zakřivená
čepel, září jejich ohavně rudé oči.

Janeel mi tvrdila, že jsou inteligentní. Tvrdila také, že mají vlastní
jazyk. Slyšel jsem jejich hlasy, jejich tenké řezavé skřehotání, při
němž vám naskakuje husí kůže. Nikdy jsem se tímto jazykem ne-
naučil mluvit a Janeel také ne. Inteligentní, tvrdila. Budeme s ni-
mi obchodovat. Haha, neměli o obchod s námi sebemenší zájem.
Krást uměli, to ano, tím ale jejich inteligence končila. Přesto však
oni i my máme něco společného: smrt.

Letouni umírají. A noční lovci, tvorové s mohutnými křivými
údy a sukovitýma dvouprstýma rukama, s očima, které v jejich

8



vyboulených lebkách září jako uhlíky v dohasínajícím ohni, ach
ano, ti také umírají. Mají děsivou sílu a ty jejich podivné obrovské
oči jsou schopny vidět v nejčernější tmě, když bouřkové mraky
zakryjí i morovou hvězdu. Ve svých jeskyních si lovci šeptem vy-
právějí o velkých Mudrcích, o vládcích, jimž kdysi sloužili a kteří
se sem jednoho dne vrátí, povolají je k sobě a znovu je vyšlou do
války. Jenže Mudrcové nepřicházejí a noční lovci umírají – stejně
jako umírají letouni, stejně jako umírají příslušníci ještě více pla-
chých ras, jejichž mrtvá těla nacházíme mezi pazourkovými pa-
horky, stejně jako tupá zvířata, stejně jako plodiny a stromy,
stejně jako Janeel a já.

Janeel mě přesvědčovala, že zdejší planeta pro nás bude světem
zlata a drahokamů; je to svět smrti. Na jejích prastarých mapách
nesl jméno H’ro Brana, ale já mu tak říkat nehodlám. Znala i jmé-
na všech jeho ras. Vzpomínám si jen na jedno – Hruun. Tak zní
pravé jméno nočních lovců. Tvrdila, že jde o otrockou rasu Hran-
gánců, velkého nepřítele lidstva, který už neexistuje; před tisíci
lety byl poražen a jeho otroci zůstali při tom dlouhém pádu opuš-
těni. Tvrdila, že je to ztracená kolonie s hrstkou inteligentních
bytostí, dychtících po obchodu. Věděla toho tak mnoho a já zase
tak málo, ale teH jsem ji pohřbil, plivl jsem na její hrob a vím, jaká
je pravda. Pokud to byli otroci, pak to nepochybně byli špatní ot-
roci, protože jejich páni je nechali žít v pekle, pod krutým světlem
morové hvězdy.

Naše poslední zásobovací loH se tu stavovala před půl rokem.
Mohli jsme s ní odletět. Epidemie už tehdy propukaly. Letouni
se plazili po horských vrcholcích a padali z útesů dolů. Nacházel
jsem je tam s pokožkou zanícenou a plnou hnisavých boláků,
s velkými puklinami v kůži jejich křídel. Noční lovci k nám přichá-
zeli pokryti zsinalými vředy a hromadně od nás nakupovali deš-
tníky, které je měly chránit před paprsky morové hvězdy. Když
loH přistála, mohli jsme odletět. Janeel však rozhodla, že zůsta-
neme. Znala jména nemocí, které zabíjely letouny a noční lovce.
Znala i jména léků, které měly tyto choroby léčit. Domnívala se,
že umí-li něco pojmenovat, znamená to, že tomu rozumí. Měli
jsme ty ubožáky uzdravit, získat si jejich primitivní důvěru a na
základě toho zbohatnout. Skoupila všechny léky, které na lodi
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byly, objednala si další a pak jsme ty epidemie, které znala jmé-
nem, začali léčit.

Když přišla další epidemie, uměla ji také pojmenovat. A další
také, a další a další. Bylo jich však tolik, že jsme je nestačili počí-
tat. Nejprve jí došly léky a brzy poté jí došla i jména; a dnes za sví-
tání jsem jí vykopal hrob. Bývala to štíhlá činorodá žena, ve smrti
však absolutně ztuhla a její údy natekly do dvojnásobné velikos-
ti. Musel jsem vykopat velký hrob, aby se do něj její neohebná
opuchlá mrtvola vešla. Tu věc, která ji zabila, jsem pojmenoval
sám: říkám jí Janeelin mor. Ve vymýšlení názvů se moc nevyznám.
Můj vlastní mor je jiný než ten její a žádné jméno nemá. Když se
pohnu, projede všemi mými kostmi žhoucí plamen a moje kůže
je šedá a křehká. Každé ráno, když se za svítání probudím, najdu
prostěradlo pokryté kousky svého masa, které odpadlo od kostí,
a zbarvené krví, vytékající z mokvajících otevřených ran.

Morová hvězda nade mnou je obrovská a jasně září a já už nyní
chápu, proč je bílá. Bílá je barva čistoty, ach ano, a morová hvězda
tuto zemi očišPuje. A přece její dotek přináší zkázu a hnilobu. Je
to zvláštní ironie, není-liž pravda?

Přivezli jsme sem mnoho zbraní, ale prodali jsme jich jen málo.
Proti téhle věci, která je zabíjí, se noční lovci a letouni nemohou
bránit žádnými zbraněmi, takže se od počátku spoléhali spíš na
deštníky než na lasery. Já sám jsem se vyzbrojil plamenometem
z našeho skladu a nalil jsem si sklenici tmavého vína.

Zůstanu tu sedět v chládku a budu namlouvat své myšlenky do
toho krystalu; budu upíjet víno a pozorovat letouny, těch několik
málo, kteří jsou ještě naživu, jak tančí a plachtí na noční obloze.
Zdálky se tolik podobají stínovým rackům nad mým životodár-
ným mořem. Budu pít víno a vzpomínat na zvuky moře z dob, kdy
jsem byl jen budakharský kluk, který snil o hvězdách, a až bude
víno dopité, použiji plamenomet.

(dlouhé ticho)
Nenapadá mě nic, co bych ještě řekl. Janeel znala mnohá slova

a mnohá jména, jenže tu jsem dnes dopoledne pohřbil.
(dlouhé ticho)

Pokud můj hlas někdy někdo najde…
(krátká pomlka)
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Pokud tohle někdo najde potom, co morová hvězda pohasne,
jak tvrdí noční lovci, nenechte se oklamat. Tohle není spravedlivý
svět, není tu místo pro život. Je tu smrt a nesčetné epidemie.
Morová hvězda se znovu rozzáří.

(dlouhé ticho)
Víno je dopité.

(konec záznamu)
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MOROVÁ HVĚZDA

„Ne,“ řekl ostatním rozhodně Kaj Nevis. „To nepřipadá v úvahu.
Byli bychom zatracení idioti, kdybychom do toho zatáhli někte-
rou z velkých přepravních společností.“

„Ále, třesky plesky!“ utrhla se na něj štěkavě Celise Waano-
vá. „Nějak se tam dostat musíme, ne? Takže potřebujeme loH.
Od Starslipu už jsem párkrát loH pronajatou měla a jsou doko-
nale pohodlné. Posádky jsou zdvořilé a jídlo je víc než adekvátní.“

Nevis ji propaloval sžíravým pohledem. Jeho obličej k tomu byl
jako dělaný – ostře řezaný a hranatý, s vlasy přísně sčesanými do-
zadu a s velkým šavlovitě zakřiveným nosem; jeho malé tmavé oči
byly napůl skryty pod hustým černým obočím. „Za jakým účelem
jste si ty lodě pronajímala?“

„No přece na cesty do terénu, samozřejmě,“ odpověděla Celise
Waanová. Z talíře před sebou si vybrala další krémovou kuličku,
opatrně ji zdvihla mezi palcem a ukazováčkem a vložila si ji do
úst. „Vedla jsem mnoho významných výzkumných projektů. Fi-
nancovalo je Středisko.“

„Dovolte, abych vás upozornil na jednu naprosto evidentní
skutečnost,“ opáčil Nevis. „Tohle není terénní výzkumný projekt.
Nechystáme se studovat kopulační zvyky primitivních národů.
Nemáme v úmyslu hledat nějaké obskurní informace, které žád-
nému normálnímu člověku nemohou být ani náhodou k užitku,
jak to máte ve zvyku dělat vy. Cílem toho našeho malého spiknutí
je vydat se za pokladem téměř nepředstavitelné ceny. A pokud
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ho najdeme, nemáme rozhodně v plánu předat ho kompetentním
úřadům. Potřebujete mě, abych zařídil jeho odprodej ne zcela
legálními kanály. A věříte mi tak málo, že mi nechcete prozradit,
kde ta zatracená věc je, dokud nebudeme na cestě, a tady Lion si
najal tělesnou stráž. Dobrá, je mi to úplně jedno. Pochopte ale
tohle – nejsem jediný nedůvěryhodný člověk na ShanDelloru. Ta-
dy jde o obrovský zisk a obrovskou moc. Jestli začnete ještě jednou
něco blábolit o jídle, odcházím. Mám na práci lepší věci než sedět
tady a počítat vaše brady.“

Celise Waanová si opovržlivě odfrkla. Byla to velká tělnatá žena
se zarudlým obličejem a odfrkla si hlasitě a bublavě. „Starslip je
firma s dobrou pověstí,“ prohlásila. „A kromě toho zákony o zá-
chranných pracích…“

„…jsou k ničemu,“ přerušil ji Nevis. „Jeden soubor zákonů má-
me tady na ShanDelloru, jiný platí na Kleronomasu, třetí zase na
Maye, a přitom ani jeden z nich vůbec nic neznamená. A kdyby-
chom se řídili zákony ShanDelloru, dostali bychom jen jednu
čtvrtinu hodnoty nálezu – pokud bychom vůbec něco dostali. Bu-
deme-li předpokládat, že ta morová hvězda je doopravdy tím, za
co ji Lion považuje, a budeme-li dále předpokládat, že je stále
v provozuschopném stavu, pak ten, kdo se jí zmocní, bude mít ve
zdejším sektoru drtivou vojenskou převahu. Starslip a ostatní vel-
ké přepravní společnosti jsou stejně chamtivé a bezohledné jako
já, za to vám ručím. Navíc jsou tak velké a vlivné, že si na ně pla-
netární vlády dávají velice dobrý pozor. Dovolte mi poznamenat,
pro případ, že to uniklo vaší pozornosti, že jsme jen čtyři. Pět,
počítáme-li vaši žoldnéřku,“ opravil se a pohlédl na Riku Dawn-
starovou, která jeho pohled opětovala s ledovým úšklebkem. „Na
velké osobní lodi je jen cukrářů v kuchyni víc než pět. Dokonce
i na malém kurýrním člunu by členů posádky bylo víc než nás. Až
by viděli, co máme, dokážete si jen na vteřinu představit, že by
nám dovolili si to nechat?“

„Pokud nás podvedou, zažalujeme je,“ namítla tlustá antropo-
ložka s náznakem nedůtklivosti v hlase. Vzala si poslední krémo-
vou kuličku.

Kaj Nevis se hlasitě rozesmál. „U jakého soudu? Na jakém
světě? A to ještě za předpokladu, že by nás nechali naživu, což je
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za daných okolností nepravděpodobné. Jste pozoruhodně hloupá
a ošklivá žena.“

Jefri Lion jejich hádce naslouchal se znepokojeným výrazem
v obličeji. „No tak, no tak,“ vložil se konečně do hovoru. „Ty uráž-
ky si nechte pro sebe, Nevisi. Nemáte pro ně žádný důvod. Konec-
konců jsme všichni na jedné lodi.“ Lion byl malý, ale rozložitě
stavěný muž; na sobě měl blůzu vojenského střihu z chameleon-
ské látky, dekorovanou několika řadami stužek z nějakého dávno
zapomenutého tažení. Ve skrovném světle malé restaurace nabyl
materiál blůzy špinavě šedou barvu, která ladila s barvou Lionovy
ježaté, rovně zastřižené bradky. Jeho široké plešatějící čelo bylo
pokryto tenkou vrstvou potu. Byl z Kaje Nevise nervózní; konec-
konců o tom chlapovi kolovaly nejrůznější pověsti. Rozhlédl se
po ostatních a hledal u nich podporu.

Celise Waanová uraženě zírala na talíř před sebou, jako by ho
její pohled mohl znovu naplnit krémovými kuličkami. Rica Dawn-
starová – „žoldnéřka“, jak ji nazval Nevis – se pohodlně rozložila
na opěradlo své židle a jasně zelené oči jí svítily ironickým poba-
vením. Pod olivově hnědou kombinézou a stříbřitou vestou z krouž-
kové oceli vypadalo její dlouhé pevné tělo uvolněně a téměř
lhostejně. Nebylo na ní starat se o to, zda se její zaměstnavatelé
rozhodnou hádat se celou noc a celý den.

„Urážky nikam nevedou,“ poznamenal Anittas. Jen stěží se
dalo odhadovat, co si asi kybertechnik myslí; v jeho obličeji bylo
právě tolik leštěného kovu a průsvitného plastu jako lidského
masa, což mu dávalo jen minimální možnost výrazu. Lesklé, mod-
ře ocelové prsty pravé ruky měl propletené s hnědými buclatými
prsty ruky levé a pozorně Nevise sledoval dvěma zářícíma očima
ze stříbřitého kovu, které se hladce pohybovaly v černých plasti-
kových očních důlcích. „Kaj Nevis poukázal na několik důležitých
faktů. V těchto věcech se vyzná, zatímco my ne. Jaký mělo smysl
zapojit ho do naší akce, nebudeme-li ochotni řídit se jeho radami?“

„Ano, to je pravda,“ přidal se Jefri Lion. „Co tedy navrhujete,
Nevisi? Musíme-li se vyhnout přepravním společnostem, jak se
k té morové hvězdě dostaneme?“

„Potřebujeme loH,“ ozvala se Celise Waanová a hlasitě tak
zopakovala zcela zřejmý fakt.
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Kaj Nevis se usmál. „Přepravní společnosti nemají na lodě mo-
nopol. Proto jsem navrhl, abychom se dnes setkali raději tady než
v Lionově kanceláři. Tahle špeluňka není daleko od kosmodro-
mu. Jsem si jistý, že muž, kterého potřebujeme, se tady objeví.“

Jefri Lion se zatvářil pochybovačně. „Nějaký nezávislý kapitán?
Někteří z nich mají poněkud, hmm, pochybnou pověst, ne?“

„Jako já,“ připomněl mu Nevis.
„A přece. Slyšel jsem pověsti o pašování, dokonce o pirátství.

Myslíte, že bychom měli podstupovat takové riziko, Nevisi?“
„Neměli bychom podstupovat vůbec žádné riziko,“ ubezpečil

ho Kaj Nevis. „A také nebudeme. Jde jen o to, znát správné lidi.
Já znám spoustu lidí, správných i nesprávných.“ Nepatrně pokývl
hlavou. „Vidíte, tam úplně vzadu, tu tmavou ženskou se spoustou
černých klenotů? To je Jessamyn Caigeová, kapitánka Svobodné-
ho podnikání. Tu bychom si nepochybně mohli najmout. Za velice
rozumnou cenu.“

„Kdy ji budete kontaktovat?“ zajímal se Jefri Lion.
„Nebudu ji kontaktovat,“ ujistil je Kaj Nevis. „Jistě, už jsem

Jessamyn jednou nebo dvakrát použil, aby mi převezla nějaký ná-
klad, ale nehodlám riskovat to, že bych s ní letěl osobně, a ani ve
snu by mě nenapadlo zatahovat ji do něčeho takhle velkého.
Svobodné podnikání má devítičlennou posádku – což je víc než
dost na to, aby si se mnou i s vaší žoldnéřkou poradili. Bez urážky,
Lione, ale vás ostatní nepočítám.“

„Musím vám sdělit, že jsem voják,“ zamračil se uraženě Jefri
Lion. „Byl jsem v akci.“

„Před sto lety,“ odsekl Nevis. „Jak jsem řekl, s vámi ostatními
nepočítám. A zabít nás všechny by pro Jessamyn bylo totéž jako
si odplivnout.“ Jednoho po druhém je přejel malýma černýma
očima. „Proto mě taky potřebujete. Beze mne byste byli schopni
takové naivity, že byste si najali Jessamyn nebo některou z pře-
pravních společností.“

„Moje neteř pracuje pro jistého velice úspěšného nezávislého
obchodníka,“ ozvala se Celise Waanová.

„A pro kterého?“ zajímal se Kaj Nevis.
„Pro Noaha Wackerfusse,“ informovala ho, „ze Světa výhod-

ných koupí.“
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Nevis přikývl. „Tlustý Noah,“ prohlásil. „To by byla obrovská
legrace, tím jsem si zatraceně jistý. Pro vaši informaci bych chtěl
uvést, že jeho loH je neustále udržována v beztížném stavu. Přitaž-
livost by toho starého zvrhlíka zabila – ne že by na tom záleželo.
Wackerfuss není nijak zvlášP krvežíznivý, to je pravda. Měli by-
chom padesátiprocentní šanci, že nás nezabije. Je ale zrovna tak
hamižný a zrovna tak prohnaný jako všichni ostatní. Přinejmen-
ším by si našel způsob, jak si zajistit plný podíl. Přinejhorším by
shrábl všechno. A jeho loH má dvacetičlennou posádku – kom-
pletně ženskou. Zeptala jste se někdy své neteře, v čem přesně
spočívají její povinnosti?“

Celise Waanová se začervenala. „Musím opravdu poslouchat in-
sinuace toho chlapa?“ zeptala se Liona. „Tohle byl můj objev. Ne-
hodlám se nechat urážet nějakým třetiřadým gangsterem, Jefri.“

Lion se nešPastně zamračil. „No tak, vážně už nechte toho há-
dání. Nevisi, není třeba, abyste se předváděl svými znalostmi.
Všichni se určitě shodneme na tom, že jsme vás do téhle věci za-
světili z dobrého důvodu. Musíte mít přece nějakou představu
o tom, koho si můžeme najmout, aby nás dopravil k morové hvěz-
dě, nemám pravdu?“

„Samozřejmě,“ přikývl Nevis.
„Tak koho?“ pobídl ho Anittas.
„Ten chlap je svého druhu nezávislý obchodník. Ne právě úspěš-

ný obchodník. A vězí tady na ShanDelloru už půl standardního
roku, protože není schopen sehnat si náklad. Musí už být pomalu
zoufalý – řekl bych, že dostatečně zoufalý na to, aby po téhle pří-
ležitosti skočil. Má malou otlučenou loH se směšně dlouhým jmé-
nem. Není to nijak luxusní loH, ale dopraví nás na místo, a to je
všechno, na čem záleží. Nemá žádnou posádku, se kterou bychom
si museli lámat hlavu, ten chlap s ní létá sám. A pokud jde o něj…
no, je taky tak trochu směšný. Nebudeme s ním mít problémy. Je
velký, ale skrz naskrz měkkota. Slyšel jsem, že chová kočky. Lidi
nemá zrovna rád. Pije spoustu piva a přecpává se jídlem. Pochy-
buji, že u sebe vůbec nosí zbraň. Říká se, že si sotva vydělává na
živobytí, létá z jednoho světa na druhý a z té své omlácené staré
kocábky prodává absurdní tretky a nepotřebné drobné pitomosti.
Wackerfuss myslí, že je to úplný trouba. Ale i kdyby se mýlil, co
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nám může udělat jeden člověk? Kdyby nám zkusil jen vyhrožovat,
že nás udá, tady žoldnéřka a já se ho můžeme zbavit a nakrmit
s ním jeho kočky.“

„Takovéhle řeči nestrpím, Nevisi!“ zaprotestoval Jefri Lion.
„Na téhle cestě nebude žádné zabíjení.“

„Ne?“ ušklíbl se Nevis. Pokynul směrem k Rice Dawnstarové.
„Tak pročpak jste si najali ji?“ Jeho úsměv byl jaksi nesmírně ško-
dolibý a úšklebek, kterým mu Rica oplatila, byl plný čiré posměš-
né zášti. „A je to tady,“ pokračoval Nevis. „Věděl jsem, že jsme
na správném místě. Právě dorazil náš člověk.“

S výjimkou Riky Dawnstarové nebyl nikdo z nich příliš zběhlý
v umění nenápadné konspirace; všichni tři ostatní se otočili a za-
dívali se ke dveřím na muže, který právě vešel. Byl to muž ne-
smírně vysoký, měřil téměř dva a půl metru, a obrovské rozměklé
břicho mu viselo přes tenký kovový opasek. Měl velké ruce, dlou-
hý a pozoruhodně bezvýrazný obličej a toporně neohrabané drže-
ní těla. Jeho kůže byla všude, kde ji bylo vidět, bílá jako vybělená
kost a zdálo se, že na celém těle nemá jediný vlásek či chloupek.
Na sobě měl oblýskané modré kalhoty a tmavohnědou košili
s nabranými rukávy a roztřepenými manžetami.

Očividně si všiml toho, s jakým zájmem si ho prohlížejí, protože
otočil hlavu a opětoval jejich pohled; jeho bledá tvář přitom zů-
stala bezvýrazná. Upřeně na ně hleděl. Jako první od něj odvrátila
oči Celise Waanová, pak Jefri Lion a nakonec Anittas. „Kdo to
je?“ obrátil se kyborg vzrušeně na Kaje Nevise.

„Wackerfuss mu říká Tuffy,“ odpověděl Nevis. „Jeho pravé
jméno je údajně Haviland Tuf.“

Haviland Tuf sebral poslední ze zelených hvězdných pevností tak
jemně, že se to vůbec nesrovnávalo s jeho gigantickou velikostí,
pak se napřímil a s uspokojením si prohlížel hrací desku. Celý
hvězdný shluk byl červený; křižníky a bitevní lodě, hvězdné pev-
nosti a všechny kolonie, všude svítila červená. „Jsem nucen pro-
hlásit se za vítěze,“ oznámil.

„Už zase,“ zamumlala Rica Dawnstarová. Protáhla se, aby
uvolnila ztuhlost, která se po hodinách přikrčeného postoje nad
hrou zmocnila jejích údů. Pohybovala se se smrtícím půvabem
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lvice a pod její stříbřitou vestou z kroužkové oceli byla v pohodl-
ném podpažním pouzdře skrytá její jehlová pistole.

„Třeba bych mohl být tak troufalý a navrhnout ještě jednu par-
tii,“ nabídl se Haviland Tuf.

Dawnstarová se zasmála. „Ne, díky,“ odmítla. „Jste v tom příliš
dobrý. Já jsem sice rozená hráčka, ale s vámi to není žádná hra.
Už mě unavuje být pořád druhá.“

„V těch partiích, které jsme doposud odehráli, mi neuvěřitelně
přálo štěstí,“ připustil Haviland Tuf. „Není pochyb o tom, že jsem
už svůj příděl štěstí vyčerpal a že při svém příštím pokusu moje
ubohé síly totálně zničíte.“

„Jistě, o tom není pochyb,“ odpověděla s úšklebkem Rica Dawn-
starová, „ale jistě mi prominete, když ten svůj příští pokus odložím
na někdy, kdy už mi bude hrozit akutní nebezpečí smrti nudou.
Alespoň jsem lepší než Lion. Nemám pravdu, Jefri?“

Jefri Lion seděl v koutě pilotní kabiny lodě a přehraboval se
v hromadě starých vojenských dokumentů. Jeho blůza z chame-
leonské látky se zbarvila stejným hnědým odstínem jako obložení
ze syntetického dřeva na přepážce za ním. „Tahle hra neodpovídá
autentickým vojenským principům,“ prohlásil s náznakem rozči-
lení v hlase. „Řídil jsem se stejnou taktikou, jaké použil Stephen
Cobalt Northstar, když třináctá flotila lidské armády obklíčila
Hrakkean. Tufův protiútok byl za daných okolností naprosto chyb-
ný. Pokud by byla pravidla té hry správně napsaná, měl logicky
ztroskotat.“

„Tak tak,“ přikývl Haviland Tuf. „Jste proti mně ve výhodě,
pane. Máte koneckonců to štěstí, že jste odborníkem na vojenskou
historii, zatímco já jsem pouze skromným obchodníkem. Chybí
mi vaše podrobné znalosti slavných vojenských operací minulosti.
Jen neuvěřitelnou náhodou mi doposud nedostatky samotné hry
spolu s mým neobyčejným štěstím přály natolik, že to vynahradilo
mou nevědomost. Přesto bych uvítal příležitost blíže se seznámit
s vojenskými principy. Pokud by vám nevadilo zkusit si se mnou
zahrát ještě jednou, pečlivě bych studoval vaše rafinované strate-
gie, abych mohl v budoucnosti do své vlastní ubohé hry zabudovat
logičtější a autentičtější přístup.“

Jefri Lion, jehož stříbrná flotila byla ve všech partiích, které
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v průběhu uplynulého týdne odehráli, pokaždé vyřazena ze hry
jako první, si odkašlal a zatvářil se rozpačitě. „Ano, totiž, abyste
rozuměl, Tufe…“ začal.

Před dalšími rozpaky ho zachránilo náhlé zaječení, následované
proudem hrubých nadávek, které zazněly ze sousední kabiny.
Haviland Tuf okamžitě vyskočil a Rica Dawnstarová následovala
v těsném závěsu za ním.

Vyběhli do spojovací chodbičky právě v okamžiku, kdy se z obyt-
ného prostoru vrávoravě vynořila Celise Waanová, pronásledující
malého hbitého černobílého tvorečka, který kolem nich jako
blesk proběhl do pilotní kabiny. „ChyPte ji!“ zařvala na ně Celise
Waanová. Obličej měla rudý, opuchlý a nateklý a tvářila se zuřivě.

Dveře byly malé a Haviland Tuf velký. „Z jakého důvodu,
smím-li se dotázat?“ zeptal se a zahradil jí cestu.

Antropoložka k němu vztáhla levou ruku. Na dlani měla tři
krátké hluboké šrámy, z nichž se valila krev. „Podívejte, co mi to
zvíře provedlo!“ stěžovala si.

„Tak tak,“ přikývl Haviland Tuf. „A teH mi řekněte, co jste
udělala vy jemu?“

Z obytného prostoru vyšel Kaj Nevis s nepatrným, avšak nemi-
losrdným úsměvem ve tváři. „Popadla ho a hodila ho přes celou
místnost,“ oznámil.

„Bylo to na mé posteli!“ vyštěkla Celise Waanová. „Chtěla jsem
si na chvilku zdřímnout, a ta zatracená potvora vyspávala v mojí
posteli!“ Prudce se otočila k Nevisovi. „A vy se na mě přestaňte
tak škodolibě šklebit! Jako by nebylo dost na tom, že se spolu
všichni musíme mačkat na téhle šupácké malé lodi. Já prostě od-
mítám dělit se o tu trochu místa, která tady je, se špinavou zvířecí
drobotinou tohohle nemožného chlapa. A je to vaše vina, Nevisi.
To vy jste nás dostal do téhle situace! Tak teH koukejte něco udě-
lat. Žádám vás, abyste Tufa přinutil, aby se těch vzteklých bestií
zbavil, slyšíte mě? Trvám na tom!“

„Promiňte,“ ozvala se Rica Dawnstarová, která stála za Tufem.
Ohlédl se na ni a ustoupil stranou. „Je snad tohle jedna z těch
vzteklých bestií, které jste měla na mysli?“ zeptala se Dawnstaro-
vá s úšklebkem, když vyšla do chodbičky. Levou rukou si tiskla
k hrudi kočku a pravou rukou ji hladila. Byl to obrovský kocour
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s dlouhou měkkou šedivou srstí a arogantníma žlutýma očima;
vážil přinejmenším dvacet liber, ale Rica ho držela stejně snadno,
jako by to bylo pouhé kotě. „Co navrhujete, aby Tuf tady s dra-
houškem Hříbečkem udělal?“ zeptala se a kocour začal příst.

„Byla to ta druhá kočka, co mě poškrábala, ta černobílá,“
upřesňovala Celise Waanová, „ale tahle je zrovna tak ničemná.
Podívejte se na můj obličej! Podívejte se, co mi provedly! Sotva
jsem schopná dýchat a po celém těle mi naskakuje vyrážka, a kdy-
koli se pokusím na chviličku si zdřímnout, probudím se s jednou
z nich na prsou. Včera jsem si dávala malou přesnídávku, jenom
na chviličku jsem ji odložila, a když jsem se vrátila, ta černobílá
potvora převrhla můj talíř a kutálela si s mými kořeněnými pusin-
kami v prachu, jako by to byly nějaké hračky! Nic není před
těmihle zvířaty v bezpečí. Přišla jsem o dvě světelné tužky a o svůj
nejhezčí růžový prsten. A teH navíc tohle, tenhle útok! To je prostě
doopravdy nesnesitelné. Musím trvat na tom, aby byla ta zatrace-
ná zvířata okamžitě přemístěna do nákladního prostoru. Okamži-
tě, slyšíte?“

„Děkuji, ale můj sluch je naprosto v pořádku,“ ujistil ji Haviland
Tuf. „Pokud se váš ztracený majetek neobjeví do konce naší cesty,
bude mi nejvyšším potěšením nahradit vám jeho hodnotu. Pokud
však jde o vaši žádost týkající se Hříbečka a Kalamity, musím
s politováním odmítnout.“

„Jsem snad cestující na téhle ubohé kocábce, co se vydává za
kosmickou loH!“ zaječela na něj Celise Waanová.

„Musíte kromě mého sluchu napadat i moji inteligenci?“ odpo-
věděl Tuf. „Vaše postavení jakožto cestující je zde naprosto zřej-
mé, madam; není třeba, abyste mě na ně upozorňovala. Dovolte
mi však podotknout, že tahle malá loH, kterou si s takovým kli-
dem dovolujete urážet, aP už je jakákoli, je mým domovem a pro-
středkem, kterým si vydělávám na živobytí. Navíc jsem nucen
konstatovat, že byP jste zde nepopiratelně v roli cestující a jako
taková se těšíte určitým právům a nárokům, Hříbeček a Kalamita
musejí mít logicky podstatně větší práva, protože tato loH je tak-
říkajíc jejich trvalým bydlištěm. Normálně nemám ve zvyku brát
na palubu Rohu hojnosti vynikajícího zboží za nízké ceny jakékoli
cestující. Jak jste si všimla, prostor, který je tu k dispozici, stěží
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vyhovuje mým vlastním potřebám. Bohužel mě však poslední do-
bou v mé profesi postihlo několik různých ran osudu a nijak nelze
popřít skutečnost, že moje zásoby standardů začaly pomalu na-
bývat charakteru nedostatečnosti, když mě kontaktoval Kaj Ne-
vis. Vynaložil jsem tedy veškeré úsilí na to, abych vás uspokojil na
palubě tohoto plavidla, které tak ostouzíte, a zašel jsem tak dale-
ko, že jsem se vzdal svých soukromých obytných prostor ve pros-
pěch vašich kolektivních potřeb a své vlastní ubohé lože jsem si
ustlal v pilotní kabině. Navzdory své nepopiratelné potřebnosti
teH začínám hluboce litovat pošetilého a altruistického hnutí
mysli, které mě přimělo nechat se najmout na tuto cestu, obzvlášP
s ohledem na to, že platba, kterou jsem od vás obdržel, sotva sta-
čila na doplnění pohonných hmot a zásob potřebných na cestu
a na zaplacení shanDellorské přistávací daně. Obávám se, že jste
hanebně zneužili mé lehkověrnosti. Přesto však hodlám dostát
svému slovu a udělat, co bude v mých silách, abych vás dopravil
k vašemu tajemnému cíli. Musím vás však požádat, abyste se po
dobu cesty smířila s přítomností Hříbečka a Kalamity, stejně jako
se já smiřuji s vaší přítomností.“

„To se mi snad jenom zdá!“ prohlásila Celise Waanová.
„Nepochybně,“ přitakal Haviland Tuf.
„Tohle už nehodlám dál snášet,“ rozzuřila se antropoložka.

„Neexistuje jediný rozumný důvod, proč bychom se všichni měli
mačkat v jedné místnosti jako vojáci v kasárnách. Zvenku mi ta-
hle loH nepřipadala ani zdaleka tak malá.“ Vztáhla baculatou paži
a ukázala před sebe. „Kam vedou tyhle dveře?“ vyštěkla.

„Do skladiště a nákladních kójí,“ odpověděl nevzrušeně Havi-
land Tuf. „Je jich celkem šestnáct. Přiznávám, že i ta nejmenší
z nich je dvakrát větší než můj skromný obytný prostor.“

„Aha!“ vykřikla Waanová. „A vezeme nějaký náklad?“
„Kóje číslo šestnáct je plná plastikových napodobenin masek,

používaných při cooglijských náboženských orgiích, které se mi
bohužel na ShanDelloru nepodařilo prodat. Za tuto skutečnost
dávám jednoznačně vinu Noahu Wackerfussovi, který mě cenově
podbídl a připravil mě o sebemenší naději na zisk. V kóji číslo
dvanáct mám uskladněné určité osobní věci, různá zařízení, svoje
sbírky a všemožnou veteš. Zbytek lodi je zcela prázdný, madam.“
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„Vynikající!“ zajásala Celise Waanová. „V tom případě přebu-
dujeme menší kóje na soukromé kajuty pro každého z nás. Pře-
stěhovat tam naše postele by mělo být jednoduché.“

„Zcela jednoduché,“ souhlasil Haviland Tuf.
„Tak to udělejte!“ vyjela na něj Celise Waanová.
„Jak si přejete,“ přikývl Tuf. „Budete mít zájem o zapůjčení

skafandru?“
„Cože?“
Rica Dawnstarová se ušklíbla. „Nákladní kóje nejsou napojené

na podpůrný životní systém,“ vysvětlovala. „Není v nich vzduch,
teplo ani tlak. Není v nich ani gravitace.“

„Což by vám mělo docela vyhovovat,“ přisadil si Kaj Nevis.
„Tak tak,“ dodal Haviland Tuf.

Pojmy den a noc ztrácejí na palubě kosmické lodi smysl, prastaré
rytmy lidského těla si však přesto diktují své požadavky, jimž se
technologie musela přizpůsobit. Na Rohu hojnosti byl tudíž stejně
jako na všech ostatních lodích s výjimkou válečných lodí s tří-
směnnou službou a osobních lodí přepravních společností zave-
den spánkový cyklus – perioda tmy a ticha.

Rica Dawnstarová se zdvihla z kavalce a vedena dlouhou silou
zvyku zkontrolovala svou jehlovou pistoli. Celise Waanová hlasitě
chrápala, Jefri Lion sebou házel a převracel se, jak v duchu sváděl
vítězné bitvy, Kaj Nevis byl ztracen ve snech o bohatství a moci.
Také kybertechnik spal, i když v jeho případě šlo o hlubší spánek.
Aby unikl nudě dlouhé cesty, uložil se Anittas na jeden z kavalců,
napojil se na lodní počítač a vypnul se. Jeho kybernetická polovi-
na monitorovala polovinu biologickou. Jeho dech byl pomalý jako
postup ledovce a velice pravidelný, jeho tělesná teplota poklesla
a spotřeba energie se omezila téměř na nulu, senzory ze stříbři-
tého kovu, které mu sloužily jako oči bez víček, se však čas od času
zdánlivě pohnuly, jako by sledovaly nějaké neviditelné dění.

Rica Dawnstarová tiše vyšla z místnosti. Nahoře v pilotní kabi-
ně seděl osamocený Haviland Tuf. V klíně mu odpočíval šedivý
kocour a jeho velké bledé ruce poskakovaly po klávesnici počíta-
če. Kalamita, menší černobílá kočka, si hrála u jeho nohou. Ně-
kde se zmocnila světelné tužky a proháněla ji po podlaze sem
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a tam. Tuf Riku neslyšel vcházet; nikdo nikdy neslyšel Riku Dawn-
starovou se pohybovat, pokud sama nechtěla.

„Tak vy jste ještě vzhůru,“ ozvala se ode dveří a opřela se o ve-
řej.

Tuf se k ní otočil i se sedadlem a bezvýrazně se na ni zadíval.
„Nanejvýš pozoruhodná dedukce,“ poznamenal. „Sedím tady před
vámi a jsem zabrán do práce, k níž mě nutí požadavky mé lodi.
Z těchto útržkovitých poznatků svých očí a uší dospíváte ke smě-
lému závěru, že ještě nespím. Vaše schopnosti logického uvažo-
vání jsou úžasné.“

Rica Dawnstarová vklouzla do místnosti a natáhla se na Tufův
kavalec, dosud úhledně ustlaný od předchozího spánkového cyk-
lu. „Já jsem taky vzhůru,“ usmála se.

„Tomu se mi ani nechce věřit,“ prohlásil Haviland Tuf.
„Jen tomu věřte,“ ujistila ho Rica. „Já toho moc nenaspím, Tu-

fe. Dvě nebo tři hodiny denně. V mé profesi mi to přijde vhod.“
„Nepochybně,“ přikývl Tuf.
„Na palubě lodi je to ale naopak trochu na závadu. Nudím se,

Tufe.“
„Chcete si zahrát?“
Usmála se. „Možná trochu jinou hru.“
„Vždycky se rád učím nové hry.“
„Výborně. Zahrajeme si hru na spiknutí.“
„Pravidla téhle hry neznám.“
„Hmm, jsou velice jednoduchá.“
„Tak tak. Možná byste byla tak laskavá a vysvětlila mi je blíž.“

Tufův protáhlý obličej byl nehybný a bezvýrazný.
„V té poslední hře byste neměl šanci na vítězství, kdyby se se

mnou spojila Waanová, když jsem jí to nabídla,“ prohlásila Rica
konverzačním tónem. „Aliance, Tufe, mohou být výhodné pro
všechny zúčastněné strany. Vy a já jsme tady vynechaní ze hry.
Jsme jen nájemné síly. Pokud má Lion ohledně té morové hvězdy
pravdu, ostatní si mezi sebou rozdělí bohatství tak ohromné, že
se to vymyká normálním představám, zatímco vy a já dostaneme
svůj honorář. To mi nepřipadá tak docela spravedlivé.“

„Spravedlnost se často jen obtížně posuzuje a ještě obtížněji
prosazuje v praxi,“ přitakal Haviland Tuf. „Snad bych si mohl
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přát, aby byla moje odměna o něco štědřejší, jenže stejně by si
nepochybně mohli stěžovat i mnozí jiní. Je to nicméně honorář,
který jsem sjednal a akceptoval.“

„Každé jednání lze znovu otevřít,“ prohodila Rica Dawnstaro-
vá. „Potřebují nás. Nás oba. Napadlo mě, že kdybychom spojili
svoje síly, mohli bychom být schopni… hmm… trvat na lepších
podmínkách. Na plných podílech. Kořist by se rozdělila na šest
dílů. Co tomu říkáte?“

„Zajímavá myšlenka,“ přikývl Tuf, „pro kterou svědčí mnoho
podpůrných argumentů. Pravda, někteří lidé by snad mohli na-
mítnout, že se příčí etice, ale skutečně kultivovaný člověk si
uchovává jistou morální flexibilitu.“

Rica Dawnstarová chvíli pozorně studovala jeho dlouhý bílý
bezvýrazný obličej a pak se ušklíbla. „Vy do toho nepůjdete, že
ne, Tufe? V hloubi duše jste člověk, který uctívá pravidla.“

„Pravidla jsou základem hry, dalo by se říci, že jsou samot-
nou její podstatou. Dávají našim drobným zápasům strukturu
a smysl.“

„Někdy je zábavnější do hrací desky prostě kopnout a převrh-
nout ji,“ přesvědčovala ho Rica Dawnstarová. „A taky efektiv-
nější.“

Tuf si před obličejem sepnul ruce s nataženými prsty. „Přestože
nejsem se svým žebráckým honorářem spokojen, musím dostát
smlouvě, kterou jsem s Kajem Nevisem uzavřel. Nemohu dovolit,
aby mne samotného nebo Roh hojnosti vynikajícího zboží za nízké
ceny někde pomluvil.“

Rica se rozesmála. „No, pochybuji o tom, že by vás někde po-
mlouval, Tufe. Pochybuji o tom, že by o vás vůbec někde mluvil,
až splníte svůj účel a on se vás zbaví.“ S potěšením konstatovala,
že její prohlášení Tufa přimělo k překvapenému zamrkání.

„Tak tak,“ povzdechl si.
„Copak nejste zvědavý, co tohle všechno znamená? Nejste

zvědavý, kam vlastně letíme a proč Waanová a Lion drželi cíl naší
cesty v tajnosti, dokud jsme nebyli na palubě? A proč si Lion najal
tělesnou stráž?“

Haviland Tuf pohladil Hříbečka po dlouhé šedé srsti, ani na
okamžik však nespustil oči z obličeje Riky Dawnstarové. „Zvěda-
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vost je mou velkou neřestí. Obávám se, že jste mě dokonale
prohlédla a že se teH snažíte této mé slabosti využít.“

„Zvědavost zabila kocoura,“ poznamenala Rica Dawnstarová.
„To je dost nepříjemná možnost,“ konstatoval Tuf, „ale za da-

ných okolností nepravděpodobná.“
„Ale její uspokojení ho navrátilo k životu,“ dokončila Rica.

„Lion ví, že je v sázce něco obrovského. A obrovsky nebezpečné-
ho. Aby jim tenhle podnik přinesl to, co chtějí, potřebovali Nevise
nebo někoho, jako je Nevis. Dohodli se, že se hezky rozdělí na
čtyři rovné díly, jenže Kaj má takovou pověst, že lze pochybovat
o tom, jestli se spokojí s jednou čtvrtinou. Mým úkolem je dohléd-
nout na to, že se s ní doopravdy spokojí.“ Pokrčila rameny a po-
klepala na jehlovou pistoli v podpažním pouzdře. „Kromě toho
mám být pojistkou proti jakýmkoli dalším komplikacím, které by
se mohly objevit.“

„Mohu poukázat na to, že vy sama představujete jednu takovou
další komplikaci?“

Ledově se usmála. „Hlavně na to nepoukazujte před Lionem,“
prohlásila, vstala a protáhla se. „Přemýšlejte o tom, Tufe. Jak já
to vidím, Nevis vás podceňuje. Vy ale jeho nepodceňujte. A mě
taky ne. Nikdy, nikdy, nikdy mě nepodceňujte. Přijde možná čas,
kdy si budete přát, abyste měl nějakého spojence. A ten čas mož-
ná přijde dřív, než vám bude milé.“

Tři dny před příletem k místu určení si Celise Waanová začala
u večeře opět stěžovat. Tuf jim naservíroval kořeněnou zelenino-
vou směs po halagreensku, pikantní pokrm, jehož jediný nedosta-
tek spočíval v tom, že se během cesty podával už pošesté. Antro-
položka chvíli zeleninu přehrnovala na talíři sem a tam a pak se
s úšklebkem zeptala: „Proč nemůžeme dostat nějaké opravdové
jídlo?“

Tuf přestal jíst, obratně napíchl na vidličku velkou houbu a zdvihl
ji k obličeji. V tichosti si ji chvíli prohlížel, potom naklonil hlavu
a studoval ji z jiného úhlu, pootočil vidličkou a zadíval se na ni
z druhé strany, nakonec na ni jemně poklepal prstem. „Opravdu
nechápu, v čem vlastně spočívá podstata vaší stížnosti, madam,“
ozval se konečně. „Přinejmenším tahle houba mým vlastním
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nedokonalým smyslům připadá dostatečně opravdová. Pravda, je
to jen malý vzorek celého pokrmu. Možná že zbytek té směsi je
iluzorní, ale nemyslím, že by tomu tak bylo.“

„Vy víte, jak jsem to myslela,“ obořila se na něj Celise Waanová
ječivým hlasem. „Chci maso.“

„Tak tak,“ přikývl Haviland Tuf. „Já sám bych chtěl být pohád-
kově bohatý. O takových fantaziích člověk snadno sní, jejich rea-
lizace je však méně snadná.“

„Už mám té zatracené zeleniny plné zuby!“ zaječela Celise
Waanová. „Chcete snad říct, že na celé téhle mizerné lodi není
jediný kousek masa, který bych mohla dostat?“

Tuf sepnul ruce s nataženými prsty. „Rozhodně jsem neměl
v úmyslu podávat vám takovou nepravdivou informaci,“ prohlá-
sil. „Já sám maso nejím, musím ale bez mučení přiznat, že na pa-
lubě Rohu hojnosti vynikajícího zboží za nízké ceny se určité malé,
ubohé množství masa nachází.“

V obličeji Celise Waanové se objevil výraz zuřivého uspokojení.
Její pohled přejel postupně po všech ostatních stolujících. Rica
Dawnstarová se pokoušela potlačit úšklebek, Kaj Nevis se o něco
podobného ani nesnažil a Jefri Lion se tvářil podrážděně. „Tak
vidíte,“ obrátila se k nim. „Říkala jsem vám, že slušné jídlo si scho-
vává pro sebe.“ S klidným rozmyslem zdvihla svůj talíř a mrštila
jím přes celou místnost. Odrazil se od kovové přepážky a porce
kořeněné směsi se vyklopila na neustlanou postel Riky Dawnsta-
rové. „Právě jsme si vyměnily kavalce, Waanová,“ oznámila Rica
se sladkým úsměvem.

„Na to kašlu,“ odsekla Celise Waanová. „Alespoň jednou budu
mít něco pořádného k jídlu. Předpokládám, že vy ostatní se teH
se mnou budete chtít podělit.“

„Ach ne, má drahá,“ usmála se Rica. „Je to všechno jen vaše.“
Dojedla svou porci a vytřela talíř kůrkou cibulového chleba. Lion
se zatvářil rozpačitě a Kaj Nevis se přidal: „Pokud se vám podaří
to maso od Tufa vyžebrat, je vaše.“

„Vynikající!“ rozzářila se Waanová. „Tufe, přineste mi to maso!“
Haviland Tuf si ji nezúčastněně prohlížel. „Je pravda, že podle

smlouvy, kterou jsem uzavřel s Kajem Nevisem, jsem povinen vás
po celou dobu této cesty živit. Nepadlo však ani slovo o tom, co
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vám mám podávat k jídlu. Jako vždy jsem objektem vydírání. Jak
se zdá, budu se navíc muset přizpůsobovat vašim kulinářským roz-
marům. Tak dobrá, takový už je můj smutný životní úděl. Musím
však poznamenat, že i mne se náhle zmocnil jistý nečekaný roz-
mar. Jsem-li nucen vyhovět vašemu rozmaru, nebylo by jen spra-
vedlivé, kdybyste se i vy podřídila tomu mému?“

„Co tím myslíte?“ zamračila se podezřívavě Waanová.
Tuf rozpřáhl ruce. „Vlastně vůbec o nic nejde. Výměnou za ma-

so, po němž tak toužíte, vás žádám jen o chviličku shovívavosti.
V poslední době trpím obrovskou zvědavostí a byl bych rád, kdy-
by tato zvědavost mohla být uspokojena. Rica Dawnstarová mě
varovala, že neuspokojená zvědavost nepochybně zabije mé kočky.“

„To by mě potěšilo,“ ušklíbla se tlustá antropoložka.
„Tak tak,“ přikývl Tuf. „Přesto však musím trvat na svém. Na-

bízím vám výměnný obchod – potravu, kterou tak melodramatic-
ky vyžadujete, za ubohý bezcenný drobet informací, jehož předání
vás nebude vůbec nic stát. Zanedlouho doletíme do systému H’ro
Brana, což je cíl cesty, pro kterou jste si mě najali. Chtěl bych
vědět, proč tam cestujeme a co vlastně očekáváte, že najdete na
oné morové hvězdě, o níž jsem vás slyšel mluvit.“

Celise Waanová se otočila a znovu se rozhlédla po ostatních.
„Zaplatili jsme za jídlo dostatek standardů,“ prohlásila. „Tohle je
vydírání. Jefri, ukaž, že jsi chlap!“

„Hmm,“ odkašlal si Jefri Lion, „tím přece ničemu neuškodíme,
Celise. Stejně se to dozví, až tam dorazíme. Možná je na čase, aby
to věděl.“

„Nevisi,“ pokračovala Waanová, „copak vy s tím nic neudě-
láte?“

„Proč bych měl?“ podivil se Nevis. „VždyP na tom přece vůbec
nesejde. Povězte mu to a seberte si svoje maso. Nebo ne. Mně je
to jedno.“

Waanová se na Kaje Nevise zlostně zaškaredila a ještě rozzlo-
beněji pohlédla do chladné bledé tváře Havilanda Tufa, zkřížila
ruce na prsou a pravila: „Tak dobrá, jestli není žádné jiné výcho-
disko, budu za svou večeři zpívat.“

„Normální konverzační tón bude naprosto přijatelný,“ ujistil ji
Tuf.
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Celise Waanová jeho poznámku ignorovala. „Povím to stručně
a sladce. Objev morové hvězdy je mým největším triumfem, dra-
hokamem korunujícím moji kariéru, nikdo z vás ale nemá dosta-
tek inteligence ani slušnosti, aby byl schopen docenit práci, kterou
jsem mu musela věnovat. Jsem antropoložka ShanDellorského
střediska pro šíření kultury a vzdělanosti. Mou akademickou spe-
cializací je studium primitivních kultur jistého konkrétního ty-
pu – kultur koloniálních světů, které byly následkem Velké války
ponechány izolaci a technologickému úpadku. Tímto způsobem
byly samozřejmě postiženy mnohé lidské světy a řada z nich byla
podrobena rozsáhlému studiu. Já sama jsem pracovala v méně
známém oboru – věnovala jsem se zkoumání jiných než lidských
kultur, zejména kultur na někdejších hrangánských otrockých
světech. Jedním ze světů, které jsem studovala, byla H’ro Brana.
Kdysi to byla kvetoucí kolonie, genetická zásobárna Hruunů,
daktyloidů a dalších méně významných hrangánských otrockých
ras, dnes je však totálně zpustošená. Ti inteligentní tvorové, kteří
tam dosud žijí, vedou krátké, ošklivé a brutální životy, přestože
jako většina podobných degenerovaných kultur mají i oni pověsti
o ztraceném zlatém věku. Nejzajímavější na H’ro Braně je však
jistá legenda, legenda, která je pro ni zcela specifická – legenda
o morové hvězdě.

Dovolte mi zdůraznit, že devastace H’ro Brany je extrémní
a početní stav zbývající populace neuvěřitelně nízký, a to navzdo-
ry skutečnosti, že tamější životní prostředí není nijak zvlášP životu
nepřátelské. Proč tomu tak je? Tak tedy, degenerovaní potomci
kolonistů z řad Hruunů i daktyloidů, jejichž kultury jsou ve všech
ostatních ohledech naprosto odlišné a navzájem silně nepřátel-
ské, mají na tuto otázku společnou odpověH: morovou hvězdu.
Každou třetí generaci, právě když se začnou vzpamatovávat ze
svého utrpení a počet obyvatel znovu začíná výrazně stoupat, se
na jejich noční obloze rozsvítí morová hvězda, jejíž záře neustále
sílí. A když se stane nejjasnější hvězdou na nebi, tehdy nastává
sezóna epidemií. Po celé H’ro Braně se přeženou morové rány,
každá z nich děsivější než ta předchozí. Léčitelé jsou bezmocní.
Úroda povadne, zvířata vyhynou a tři čtvrtiny inteligentní popu-
lace zemřou. Ti, kteří přežijí, jsou vrženi zpět k té nejprimitivnější
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existenci. Pak morová hvězda pohasne a s jejím pohasnutím mo-
rové rány na H’ro Braně ustanou po další tři generace. Tolik le-
genda.“

Haviland Tuf naslouchal vyprávění Celise Waanové se zcela
bezvýraznou tváří. „To je zajímavé,“ ozval se nyní. „Jsem ovšem
nucen předpokládat, že naše současná expedice nebyla zorgani-
zována jen proto, aby napomohla vaší kariéře prozkoumáním
této úchvatné lidové pověsti.“

„Ne,“ připustila Celise Waanová. „I když kdysi jsem to skutečně
v úmyslu měla. Tahle legenda mi připadala jako vynikající téma
pro monografii. Snažila jsem se získat od Střediska finance na
terénní výzkum, moje žádost však byla zamítnuta. To mě popudi-
lo, a zcela právem. Ti krátkozrací tupci. Zmínila jsem se o svém
rozčilení i o jeho příčině svému kolegovi Jefrimu Lionovi.“

Lion si odkašlal. „Ano,“ přisvědčil. „A mou specializací, jak je
vám známo, je vojenská historie. Samozřejmě mě to zaujalo. Po-
hroužil jsem se do studia střediskových databank. Naše dokumen-
tace není ani zdaleka tak kompletní jako dokumentace na Avalo-
nu nebo na Newholmu, ale na důkladnější šetření nebyl čas.
Museli jsme jednat rychle. Abyste rozuměli, moje teorie… hmm,
vlastně je to víc než teorie… domnívám se, či spíš jsem si prakticky
jistý, že vím, co ta morová hvězda je. Není to žádná legenda, Tufe!
Je skutečná. Musí to být lodní vrak, ano, opuštěný, ale dosud
funkční, stále ještě plnící své programy víc než tisíciletí po Kolap-
su. Copak to nechápete? Neuhádnete to?“

„Dám se poddat,“ zabručel Tuf, „nejsem s daným tématem
natolik obeznámen jako vy.“

„Je to válečná loH, Tufe, válečná loH na dlouhé eliptické oběžné
dráze kolem H’ro Brany. Je to jedna z nejničivějších zbraní, jaké
kdy stará Země vypustila do prostoru proti Hrangáncům, svým
vlastním způsobem stejně hrůzná jako ta mytická pekelná flotila,
o níž kolují pověsti z oněch posledních dnů před Kolapsem. Má
ale stejně velký potenciál ke konání dobra jako k ničení! Je to
depozitář nejpokročilejší biogenetické vědy Federálního impéria,
fungující artefakt plný tajemství, která jsou pro zbytek lidstva
ztracena.“

„Tak tak,“ přikývl Tuf.
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„Je to klonoloH,“ uzavřel své vysvětlení Jefri Lion, „bioválečná
klonoloH Ekologických inženýrských sborů.“

„A je naše,“ dodal Kaj Nevis s drobným neveselým úsměškem.
Haviland Tuf se na Nevise krátce zahleděl, potom sám pro sebe

přikývl a vstal. „Moje zvědavost je uspokojena,“ oznámil. „Nyní
musím splnit svou část dohody.“

„Áách,“ povzdechla si Celise Waanová. „Moje maso.“
„Zásoby jsou hojné, i když musím přiznat, že výběr je velice

omezený,“ omlouval se Haviland Tuf. „Nechám na vás, abyste si
maso sama připravila způsobem, který nejvíc potěší vaše chuPové
buňky.“ Přešel k jedné z úložných schránek, vyPukal kód a vytáhl
z ní malou lepenkovou krabici, kterou pod paží přinesl zpět ke
stolu. „Tohle je jediné maso na palubě mé lodi. Nemohu se zaručit
za jeho chuP ani kvalitu, ani na jedno jsem však dosud nedostal
jedinou reklamaci.“

Rica Dawnstarová vybuchla v hlasitý smích a Kaj Nevis si po-
směšně odfrkl. Haviland Tuf klidně a metodicky vytáhl z krabice
tucet konzerv s kočičím krmením a úhledně je nastavěl před Ce-
lise Waanovou. Kalamita vyskočila na stůl a začala příst.

„Není tak velká, jak jsem čekala,“ prohlásila Celise Waanová stej-
ně nedůtklivým tónem jako vždycky.

„Madam,“ ozval se Haviland Tuf, „oči nás často dokážou kla-
mat. Přiznávám, že moje hlavní venkovní obrazovka je poměrně
malá, má v průměru pouhý metr, a to musí pochopitelně zkreslo-
vat velikost každého předmětu, který je na ní zobrazen. Ta loH
má ovšem úctyhodné rozměry.“

Přistoupil k nim Kaj Nevis. „Jak úctyhodné?“
Tuf si založil ruce na svém vydutém žaludku. „Doopravdy přesně

to nedokážu říct. Roh hojnosti vynikajícího zboží za nízké ceny je
pouze skromné obchodní plavidlo a jeho snímací zařízení není ve
všech ohledech takové, jaké by snad mohlo být.“

„Tak alespoň přibližně,“ utrhl se na něj Kaj Nevis.
„Přibližně,“ opakoval Tuf. „Pozorujeme-li ji z úhlu, z jakého je

nyní znázorněna na mé obrazovce, a označíme-li její nejdelší osu
jako ‚délku‘, pak se loH, k níž se přibližujeme, zdá být přibližně
nějakých třicet standardních kilometrů dlouhá, něco kolem pěti
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kilometrů široká a zhruba tři kilometry vysoká, abstrahujeme-li
od kupolovité sekce uprostřed jejího trupu, která dosahuje o něco
větší výšky, a od příHové věže, která stoupá do výše přibližně
jednoho dalšího kilometru nad palubu, nad níž je postavena.“

Všichni se shromáždili v pilotní kabině, dokonce i Anittas, který
byl probuzen ze svého počítačem regulovaného spánku v okamži-
ku, kdy byl vypnut mezihvězdný pohon. Na chvíli zavládlo hrobo-
vé ticho; dokonce ani Celise Waanovou na kratičký okamžik
očividně nenapadalo nic, co by řekla. Všichni upřeně zírali na ob-
razovku, na podlouhlou černou nepravidelnou siluetu, která se
vznášela na pozadí hvězd, tu a tam zářila tlumenými světly a pul-
zovala neviditelnou energií.

„Měl jsem pravdu,“ zamumlal konečně Jefri Lion a přerušil
ticho. „Je to klonoloH – klonoloH EIS! Nic jiného takové velikosti
nemůže existovat!“

„Zatraceně,“ ucedil s úsměvem Kaj Nevis.
„Musí to být obrovský systém,“ ozval se zamyšleně Anittas.

„Obyvatelé Zemského impéria byli mnohem pokročilejší než my.
Je pravděpodobně řízen umělou inteligencí.“

„Jsme bohatí!“ rozjásala se Celise Waanová, která pro daný
okamžik zapomněla na všechna svá četná a různorodá příkoří. Po-
padla Jefriho Liona za ruce a několika skoky, které téměř připo-
mínaly tanec, se s ním zatočila kolem dokola. „Jsme bohatí, jsme
bohatí, jsme bohatí a slavní, všichni jsme bohatí!“

„To není tak úplně přesné,“ zarazil ji Haviland Tuf. „Nepochy-
buji o tom, že v dohledné budoucnosti byste skutečně mohli zís-
kat velké bohatství, momentálně však vaše kapsy neobsahují o nic
víc standardů než před chvílí. Kromě toho Rica Dawnstarová ani
já vaše perspektivy ekonomického zaopatření nesdílíme.“

Nevis mu věnoval přísný pohled. „Chcete si snad stěžovat,
Tufe?“

„Jsem dalek toho, abych něco namítal,“ ujistil ho Tuf bezvýraz-
ným hlasem. „Pouze jsem opravoval mylné prohlášení Celise
Waanové.“

Kaj Nevis přikývl. „V pořádku,“ řekl. „A teH, než někdo z nás
doopravdy zbohatne, se musíme dostat na palubu té věci a pře-
svědčit se, v jakém je stavu. I záchrana pouhého vraku by nám
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měla vynést slušnou odměnu, pokud je ale ta loH v provozuschop-
ném stavu, pak jsou naše možnosti neomezené, doslova neome-
zené.“

„Evidentně je v provozuschopném stavu,“ ujistil ho Jefri Lion.
„Už tisíc standardních let zaplavuje H’ro Branu každou třetí
generaci morovými ranami.“

„Samozřejmě,“ přikývl Nevis, „to je jistě pravda, není to ale
všechno, o co tu jde. Momentálně se pasivně pohybuje po stále
stejné oběžné dráze. V jakém stavu je asi její pohonná jednotka?
Její buňková knihovna? Její počítače? Je spousta věcí, které si
budeme muset ověřit. Jak se dostaneme na palubu, Lione?“

„Snad bychom se mohli dostat na její přistávací plošinu,“ odpo-
věděl Jefri Lion. „Vidíte tu kupoli, Tufe?“ ukázal prstem.

„Můj zrak je naprosto v pořádku.“
„Hmm, no tak, řekl bych, že právě pod ní bude přistávací palu-

ba. Je velká jako nějaký kosmodrom. Jestli se nám podaří dosáh-
nout toho, aby se kupole otevřela, můžete se svou lodí zaletět
přímo dovnitř.“

„Jestli,“ opakoval Haviland Tuf. „To je hodně nepříjemné slův-
ko. Tak krátké a přitom tak často obtěžkané zklamáním a frus-
trací.“ Jakoby na potvrzení jeho slov se pod hlavní obrazovkou
rozzářila malá červená kontrolka. Tuf zdvihl dlouhý bledý prst.
„Dívejte se!“ vyzval ostatní.

„Co to je?“ podivil se Nevis.
„Někdo se s námi chce spojit,“ vysvětloval Tuf. Natáhl se do-

předu a stiskl značně opotřebované tlačítko na svém laserovém
komunikátoru.

Morová hvězda zmizela z obrazovky. Na jejím místě se objevila
unaveně vyhlížející tvář – tvář muže středního věku, sedícího
v komunikačním středisku. Jeho čelo bylo zbrázděno hlubokými
vráskami, stejné vrásky se táhly i dolů po jeho tvářích, měl boha-
tou kštici hustých černých vlasů a unavené modrošedé oči. Na
sobě měl uniformu, která jako by byla převzatá z nějakého histo-
rického filmu, a na hlavě zelenou čepici se štítkem, na němž zářilo
zlaté řecké písmeno théta. „Tady je Archa,“ oznámil. „Pronikli
jste do naší obranné zóny. Identifikujte se, jinak na vás zahájíme
palbu. Toto je naše první varování.“
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Haviland Tuf stiskl tlačítko s nápisem VYSÍLÁNÍ. „Tady je Roh
hojnosti vynikajícího zboží za nízké ceny,“ artikuloval zřetelně.
„Kapitánem lodi je Haviland Tuf. Jsme neškodní a neozbrojení
obchodníci ze ShanDelloru, Archo. Můžeme požádat o svolení
k přiblížení a přistání?“

Celise Waanová zírala s otevřenými ústy. „Je tam posádka,“
vydechla. „Posádka je ještě naživu!“

„To je ovšem fascinující,“ odtušil Jefri Lion a popotahoval se
za bradku. „Možná je to potomek původní posádky EIS. Nebo
možná použili chronosmyčku! Zakřivili samotnou osnovu struk-
tury času, aby ho uspíšili nebo naopak zastavili, ano, byli schopní
dokázat dokonce i něco takového. Chronosmyčka! Jen si to před-
stavte!“

Kaj Nevis vydal zvuk, který se podobal zavrčení. „Tisíc zatrace-
ných let a vy mi říkáte, že jsou ještě naživu? Co si sakra máme
v tom případě počít?“

Scéna na obrazovce se na okamžik rozkmitala. Potom se ozval
tentýž unavený muž v uniformě jednotek Zemského impéria:
„Tady je Archa. Váš identifikační kód je neplatný. Pohybujete se
uvnitř naší obranné zóny. Identifikujte se, jinak na vás zahájíme
palbu. Toto je naše druhé varování.“

„Pane,“ odpověděl Haviland Tuf, „jsem nucen protestovat!
Jsme neozbrojení a nechránění. Nehodláme vám nijak uškodit.
Jsme mírumilovní obchodníci, vědci a příslušníci vaší lidské rasy.
Naše úmysly nejsou nepřátelské a navíc nám chybí jakékoli pros-
tředky, jimiž bychom mohli poškodit loH tak impozantní, jako je
vaše Archa. Je tudíž nezbytné stavět se vůči nám takto agresivně?“

Obrazovka se rozkmitala. „Tady je Archa. Pronikli jste do naší
obranné zóny. Okamžitě se identifikujte; v opačném případě bu-
dete zničeni. Toto je naše třetí a poslední varování.“

„To je ze záznamu,“ vyhrkl Kaj Nevis s náznakem uspokojení
v hlase. „To je ono! Žádná hibernace, žádné zatracené stagnační
pole. Nikdo tam není. Jen nějaký počítač nám přehrává záznamy.“

„Obávám se, že máte pravdu,“ přitakal Haviland Tuf. „Musíme
si však položit následující otázku: je-li ten počítač naprogramován
k tomu, aby přilétajícím lodím přehrával zaznamenané zprávy,
k čemu jinému může být asi tak ještě naprogramován?“
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Do hovoru se vložil Jefri Lion. „Kódy!“ vykřikl. „Mám ve své
kartotéce celý soubor kódů a identifikačních sekvencí Federální-
ho impéria na krystalových čipech! Hned pro ně dojdu.“

„Vynikající plán,“ pochválil ho Haviland Tuf, „až na jediný oči-
vidný nedostatek, konkrétně na čas, který budeme potřebovat
k tomu, abychom ty kódované čipy nalezli a použili. Kdybychom
na splnění zmíněného úkolu měli neomezenou dobu, pravděpo-
dobně bych vašemu návrhu zatleskal. Obávám se však, že tomu
tak není. Archa na nás právě zahájila palbu.“

Haviland Tuf se natáhl dopředu. „Přejdu na mezihvězdný po-
hon,“ oznámil. V okamžiku, kdy se jeho dlouhé bledé prsty dotkly
kláves, se však Roh hojnosti náhle prudce otřásl. Celise Waanová
zaječela a zhroutila se k zemi, Jefri Lion narazil do Anittase a do-
konce i Rica Dawnstarová se musela chytit opěradla Tufova křes-
la, aby udržela rovnováhu. Pak zhasla všechna světla. Z temnoty
zazněl hlas Havilanda Tufa. „Obávám se, že jsem promluvil příliš
ukvapeně,“ omlouval se, „nebo by možná bylo přesnější říct, že
jsem zareagoval příliš opožděně.“

Po dlouhou chvíli byli ztraceni v tichu a temnotě a s hrůzou čeka-
li na druhý náraz, který by byl signálem jejich definitivního konce.

A pak se temnota nepatrně rozjasnila; na všech ovládacích pa-
nelech kolem nich se rozzářila matná světélka, když se přístrojové
vybavení Rohu hojnosti probudilo k mihotavému položivotu. „Ne-
jsme stoprocentně ochromení,“ oznámil Haviland Tuf z velitel-
ského křesla, v němž toporně seděl. Jeho velké ruce se natáhly ke
klávesnici počítače. „Nechám si vypsat hlášení o škodách. Třeba
se nám přece jen podaří stáhnout se zpět.“

Celise Waanová začala vydávat podivný zvuk: jakýsi pištivě
pronikavý hysterický nářek, který jako by neměl nikdy skončit.
Stále ještě ležela roztažená na podlaze. Kaj Nevis se k ní prudce
otočil. „Drž hubu, ty zatracená krávo!“ vyštěkl a nakopl ji. Její bě-
dování se změnilo v přerývaný pláč. „Jsme tady jako terč na střel-
nici,“ ozval se hlasitě Nevis. „Příští výstřel nás rozmetá na kusy.
Zatraceně, Tufe, pohněte s tím krámem!“

„Náš pohyb se nijak nezpomalil,“ odpověděl Tuf. „Zásah, který
jsme utrpěli, nikterak neomezil naši rychlost, poněkud nás ale od-

35



chýlil od předchozí dráhy, která mířila přímo k Arše. To je možná
důvod, proč po nás momentálně nikdo nestřílí.“ Pozorně si pro-
hlížel matná zelená čísla, která se objevila na jedné z menších
obrazovek. „Obávám se, že schopnosti mé lodi jsou do jisté míry
narušené. Přejít teH na kosmický pohon by bylo nebezpečné; ná-
sledné napětí by nás nepochybně rozervalo na kousky. A poško-
zeny byly i naše podpůrné životní systémy. Z prognózy vyplývá,
že přibližně za devět standardních hodin nám dojde kyslík.“

Kaj Nevis zaklel a Celise Waanová začala tlouct pěstmi do pod-
lahy. „Můžu kyslík ušetřit, když se znovu vypnu,“ nabídl se Anit-
tas. Všichni ostatní ho ignorovali.

„Můžeme zabít kočky,“ navrhla Celise Waanová.
„Jsme schopní pohybu?“ zeptala se Rica Dawnstarová.
„Manévrovací motory jsou dosud provozuschopné,“ ujistil ji

Tuf, „jenže v situaci, kdy nemůžeme přejít na kosmický pohon,
nám bude trvat přibližně dva shandellorské roky, než se dostane-
me jen na H’ro Branu. Čtyři z nás se mohou uchýlit do skafandrů.
Virové vzduchojednotky jsou schopny neomezené recyklace kys-
líku.“

„Odmítám žít dva roky ve skafandru,“ prohlásila rezolutně
Celise Waanová.

„To je vynikající,“ pochválil si Tuf. „Vzhledem k tomu, že je nás
šest a já mám pouze čtyři skafandry, je to přínosné gesto. Vaše
šlechetné sebeobětování nebude dlouho zapomenuto, madam.
Domnívám se ale, že ještě než přistoupíme k realizaci tohoto plá-
nu, měli bychom zvážit ještě jednu další alternativu.“

„Jakou?“ zajímal se Nevis.
Tuf se ve svém velitelském křesle zatočil ze strany na stranu

a v šeru ztemnělé pilotní kabiny si jednoho po druhém prohlédl.
„Musíme doufat, že ten krystalový čip Jefriho Liona skutečně ob-
sahuje správný přístupový kód, s jehož pomocí by se nám mohlo
podařit spojit se s Archou, aniž bychom nadále byli terčem pra-
dávných zbraní.“

„Ten čip!“ vykřikl Lion, který byl sotva vidět. Jeho blůza z cha-
meleonské látky se v temnotě zbarvila do temné černi. „Hned pro
něj dojdu!“ Překotně se rozběhl zpět k obytnému prostoru.

Kabinou tiše přeběhl Hříbeček a vyskočil Tufovi do klína. Tuf
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na něm spočinul jednou rukou a velký kocour začal hlasitě příst.
Jistým způsobem to byl uklidňující zvuk, který jako by říkal, že
všechno bude v pořádku.

Jefri Lion však byl pryč příliš dlouho.
Když konečně zaslechli, že se vrací, zněly jeho kroky těžce

a odevzdaně.
„No tak?“ ozval se Nevis. „Kde je?“
„Zmizel,“ oznámil Lion. „Hledal jsem ho všude. Je pryč. Byl bych

ochoten přísahat, že ho mám s sebou. Můj archiv – vážně, Kaji,
měl jsem v úmyslu ho vzít s sebou. Nemohl jsem samozřejmě vzít
všechno, ale zkopíroval jsem si nejdůležitější záznamy, všechny
věci, které nám podle mého názoru mohly přijít vhod – materiály
o válce, o EIS, něco z dějin zdejšího sektoru. Bylo to něco jako
můj šedý kufřík, rozumíte. Vezl jsem svůj malý počítač a přes tři-
cet krystalových čipů. Vzpomínáte, jak jsem si včera večer některé
z nich v posteli procházel? Znovu jsem si prohlížel materiály
o klonolodích, nebo alespoň to málo, co o nich víme, a vy jste si
stěžoval, že kvůli mně nemůžete spát. Měl jsem jeden čip plný
starých kódů, vím, že jsem ho měl, a vážně jsem ho chtěl vzít
s sebou. Jenže tam není.“ Přistoupil k nim blíž. Viděli, že nese
příruční počítač a nabízí jim ho téměř jako oběP. „Čtyřikrát jsem
tu škatuli prošel a prohledal jsem všechny čipy, které jsem měl
na posteli, na stole, prostě všude. Není tam. Omlouvám se. Po-
kud ho totiž nevzal někdo z vás?“ Jefri Lion se rozhlédl po ka-
bině. Nikdo nepromluvil. „Musel jsem ty kódy zapomenout na
ShanDelloru,“ konstatoval. „Odlétali jsme v takovém spěchu, že
jsem…“

„Vy senilní starý tupče,“ vyjel na něj Kaj Nevis. „Měl bych vás
tady na místě zabít a ušetřit tak pro nás ostatní trochu vzduchu.“

„Jsme mrtví,“ zakvílela Celise Waanová, „jsme mrtví, mrtví,
mrtví.“

„Madam,“ přerušil ji Haviland Tuf a hrál si přitom s Hříbeč-
kem, „neustále předbíháte událostem. Nejste nyní o nic víc po
smrti, než jste byla před krátkou chvilkou bohatá.“

Nevis se k němu otočil. „Vážně? Máte snad nějaký nápad,
Tufe?“

„Tak tak,“ přikývl Haviland Tuf.
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„Jaký?“ pobídl ho Nevis.
„Jedinou naší záchranou je Archa,“ vysvětloval Tuf. „Musíme

se dostat na její palubu. Bez toho kódového krystalu Jefriho Liona
se k ní s Rohem hojnosti vynikajícího zboží za nízké ceny nemůže-
me přiblížit tak, abychom na ní přistáli, protože by po nás znovu
zahájila palbu. To všechno je zcela jasné. Přesto mě však napadla
zajímavá možnost řešení.“ Zdvihl prst. „Možná že by Archa pro-
jevovala menší nepřátelství vůči drobnějšímu cíli – například vůči
člověku ve skafandru, poháněném vzduchovými tryskami!“

Kaj Nevis se zatvářil zamyšleně. „A když se ten člověk dostane
k Arše, co si počne potom? Měl by snad zaklepat na její trup?“

„To by nebylo příliš praktické,“ připustil Haviland Tuf, „jsem
však přesto přesvědčen, že znám způsob, jak si poradit i s tímto
problémem.“

Ostatní čekali. Tuf pohladil Hříbečka. „Tak pokračujte,“ vyzval
ho netrpělivě Kaj Nevis.

Tuf zamrkal. „Mám pokračovat? Tak tak. Obávám se, že budu
muset apelovat na vaši shovívavost. Moje mysl je nesmírně roz-
rušená. Moje ubohá loH utrpěla tragickou škodu. Prostředek
mého skrovného živobytí leží zničený v troskách a kdo asi zaplatí
nezbytné opravy? Zahrne mě snad Kaj Nevis, z něhož už tak brzy
bude obrovský boháč, svou štědrostí? Obávám se, že ne. Koupí
mi snad Jefri Lion a Anittas novou loH? Ani to není pravděpo-
dobné. Vyplatí mi velevážená Celise Waanová prémii nad a mimo
sjednaný honorář, aby tak nahradila mou převelikou ztrátu? Tato
dáma už pohrozila, že mě nechá soudně stíhat, moje ubohá loH
že bude zabavena a moje přistávací licence zrušena. Jak se tady
postarám sám o sebe? Kdo mi poskytne pomoc?“

„To teH nechte stranou!“ poručil Kaj Nevis. „Jak se dostaneme
do Archy? Říkal jste, že víte o nějakém způsobu.“

„To že jsem říkal?“ podivil se Haviland Tuf. „Máte nejspíš prav-
du, pane. Obávám se ovšem, že tíha mých strastí způsobila, že se
onen plán z mé ubohé rozrušené mysli vykouřil. Zapomněl jsem
ho. Nedokážu myslet na nic než na své politováníhodné ekono-
mické postavení.“

Rica Dawnstarová se rozesmála a rázně Tufa poplácala po
širokých zádech.
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Vzhlédl k ní. „A nyní se mi navíc dostává krutého výprasku a bití
rukou nemilosrdné Riky Dawnstarové. Prosím, madam, nedotý-
kejte se mě.“

„To je vydírání!“ zaječela Celise Waanová. „Za to vás pošleme
za mříže!“

„A teH je brána v pochybnost moje integrita a jsem zahrnován
výhružkami. Může se snad někdo divit, že nejsem schopen myš-
lení, Hříbečku?“

„Tak dobrá, Tufe,“ zavrčel Kaj Nevis. „Vyhrál jste.“ Rozhlédl se
po ostatních. „Má někdo nějaké námitky vůči tomu, abychom tady
Tuffyho udělali plnoprávným partnerem? Rozdělíme se na pět
dílů?“

Jefri Lion si odkašlal. „Zaslouží si přinejmenším pětinu, pokud
se jeho plán osvědčí.“

Nevis přikývl. „Ujednáno, Tufe.“
Haviland Tuf nesmírně důstojně a okázale vstal a setřásl přitom

Hříbečka z klína na zem. „Už se mi paměP vrací!“ oznámil. „Tam-
hle v té skříňce jsou čtyři skafandry. Kdyby byl někdo z vás tak
laskav, jeden z nich si oblékl a přispěl mi na pomoc, mohli bychom
společně zajít do skladištní kóje číslo dvanáct a přinést z ní jisté
nanejvýš užitečné zařízení.“

„Zatraceně!“ vykřikla Rica Dawnstarová, když se vrátili a společ-
nými silami přivlekli svůj úlovek. Hlasitě se rozesmála.

„Co to je?“ vyjekla Celise Waanová.
Haviland Tuf, který ve svém stříbromodrém skafandru převy-

šoval všechny ostatní, položil nohy přineseného předmětu na pod-
lahu a pomohl Kaji Nevisovi postavit ho do vzpřímené polohy.
Pak si sejmul přilbu a s uspokojením si svou kořist prohlížel. „Je
to skafandr, madam,“ odpověděl. „Řekl bych, že je to evidentní.“

Skutečně to byl skafandr, nepodobal se však žádnému jinému
skafandru, jaký kdo z nich v životě viděl; bylo zcela zřejmé, že aP
ho konstruoval kdokoli, nepočítal s tím, že by ho měli používat
lidé. Tyčil se vysoko nad nimi, dokonce i nad Tufem; ozdobný cho-
chol na velké vystouplé přilbě byl ve výši dobrých tří metrů nad
podlahou, takže se téměř dotýkal stropní přepážky. Měl čtyři silné
rukávy se dvěma klouby; spodní pár byl na konci opatřen lesklými

39



zubatými klepety. Nohavice byly tak široké, že by dokázaly po-
jmout kmínky malých stromků, a podrážky připomínaly velké ku-
laté talíře. Na širokých shrbených zádech byly připevněny čtyři
obrovské nádrže, z pravého ramene vyčnívala radarová anténa
a pevný černý kov, z něhož byl skafandr vyroben, byl na celém
povrchu pokryt zvláštními rudozlatými vzory, plnými kudrlinek.
Stál mezi nimi jako nějaký pradávný obrněný kolos.

Kaj Nevis ukázal na brnění palcem. „Tak to máme tady,“ kon-
statoval. „A co dál? K čemu nám tahle zrůdnost bude?“ Zavrtěl
hlavou. „Podle mě to patří do šrotu.“

„No prosím,“ ohradil se Tuf. „Tento mechanismus, o němž se
vyjadřujete s takovým pohrdáním, je starožitnost obrovské histo-
rické ceny. Získal jsem tenhle úchvatný mimozemský artefakt
a zaplatil jsem za něj nemalou cenu na Unqui, když jsem prolétal
tamějším sektorem. Je to nefalšovaný unquinský válečný oblek,
pane, pocházející údajně z dob hameriinské dynastie, která zanik-
la přibližně před patnácti sty lety, tedy dávno předtím, než k un-
quinským hvězdám dospěla lidská rasa. Je plně restaurován.“

„Co ale dělá, Tufe?“ zajímala se Rica Dawnstarová, která jako
vždy přešla rovnou k věci.

Tuf zamrkal. „Jeho schopnosti jsou četné a různorodé. S ohle-
dem na naši současnou tíživou situaci mi dvě z nich připadají jako
nejdůležitější. Má zesílený exoskeleton a v plně nabitém stavu
přibližně desetkrát znásobí přirozenou sílu svého nositele. Jeho
vybavení navíc zahrnuje naprosto vynikající řezný laser, konstru-
ovaný tak, aby pronikl půlmetrovou vrstvou tvrzené slitiny nebo
ještě podstatně silnějším ocelovým plátem, aplikuje-li se přímo
z nulové vzdálenosti. Stručně řečeno, tento historický válečný ob-
lek bude prostředkem, jehož pomocí získáme přístup do stejně
historické válečné lodi, která nám skýtá jedinou možnost zá-
chrany.“

„Výborně!“ zaradoval se Jefri Lion a zatleskal na znamení sou-
hlasu.

„To by snad mohlo fungovat,“ připustil Kaj Nevis. „Jak to
provedeme?“

„Musím přiznat, že nemám příliš mnoho vybavení pro manév-
rování v otevřeném prostoru,“ omlouval se Tuf. „Naše prostředky
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zahrnují čtyři standardní skafandry, ale pouze dvě tryskové po-
honné jednotky. Tenhle unquinský válečný oblek má naštěstí své
vlastní pohonné trysky. Navrhuji následující plán. Obléknu si
válečný oblek a vystoupím z Rohu hojnosti vynikajícího zboží za
nízké ceny v doprovodu Riky Dawnstarové a Anittase v normál-
ních skafandrech s pohonnými jednotkami. Maximální možnou
rychlostí se pak přesuneme k Arše. Pokud tam v bezpečí dorazí-
me, použijeme vynikajících schopností mého skafandru a dosta-
neme se dovnitř některou z přechodových komor. Bylo mi řečeno,
že Anittas je odborník na staré kybernetické systémy a historické
počítače. To nám přijde vhod. Jakmile budeme uvnitř, nepochyb-
ně pro něj nebude problém převzít ovládání Archy a vyřadit ten
nepřátelský program, který je v ní nyní instalován. V tom okamži-
ku bude Kaj Nevis schopen navést mou zmrzačenou loH na při-
stání a všichni se tak dostaneme do bezpečí.“

Obličej Celise Waanové se zalil jasně rudou barvou. „Necháte
nás tady umřít!“ zaječela. „Nevisi, Lione, musíme je zarazit! Jak-
mile seocitnounaArše, rozstřílejínásna kusy!Nemůžemejimvěřit.“

Haviland Tuf zamrkal. „Proč musejí být moje morální kvality
neustále terčem podobných obvinění?“ postěžoval si. „Jsem čest-
ný člověk. Ani ve snu by mě nenapadlo udělat to, o čem mluvíte.“

„Je to dobrý plán,“ přikývl Kaj Nevis. Usmál se a začal se vy-
svlékat ze skafandru. „Anittasi, pomocníku, oblékni si skafandr.“

„Ty jim dovolíš, aby nás tady nechali samotné?“ dorážela Celise
Waanová na Jefriho Liona.

„Jsem si jistý, že nemají v úmyslu nám ublížit,“ uklidňoval ji
Lion a popotahoval se za bradku. „A i kdyby měli, Celise, co na-
vrhuješ, abychom jim v tom zabránili?“

„PojHme ten válečný oblek přenést dolů k hlavní přechodové
komoře,“ obrátil se Haviland Tuf na Kaje Nevise, zatímco se
Dawnstarová a kybertechnik oblékali. Nevis přikývl, kopnutím se
vyprostil z vlastního skafandru a přispěchal Tufovi na pomoc.

S určitými problémy se jim podařilo dovléct obrovský unquin-
ský skafandr dolů k hlavnímu východu z Rohu hojnosti. Tuf se
vysvlékl ze skafandru a rozevřel obrněný oblek; pak si přitáhl sto-
ličku a začal se pracně soukat dovnitř. „Momentíček, Tuffy,“
ozval se Kaj Nevis a popadl ho za rameno.
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„Pane,“ ohradil se Haviland Tuf. „Nemám rád, když se mě ně-
kdo dotýká. Dejte tu ruku pryč.“ Otočil se a překvapeně zamrkal.
Kaj Nevis držel v ruce vibronůž. Tenká bzučivá čepel, schopná
proříznout ocelový plát, vířila vzduchem necelý centimetr od Tu-
fova nosu.

„Dobrý plán,“ opakoval Kaj Nevis, „ale uděláme v něm jednu
drobnou změnu. Ten superskafandr si vezmu já a půjdu společně
s Anittasem a malou Rikou. Vy zůstanete tady a zemřete.“

„S takovou výměnou nesouhlasím,“ protestoval Haviland Tuf.
„Nesmírně mě uráží, že i vy jste se nechal svést k nepodloženým
pochybnostem o mých úmyslech. UjišPuji vás, stejně jako jsem
ujistil Celise Waanovou, že jsem ani v nejmenším nepomyslel na
zradu.“

„To je zvláštní,“ uchechtl se Kaj Nevis. „Zato já jsem na ni
pomyslel. A připadlo mi to jako zatraceně dobrý nápad.“

Haviland Tuf nasadil výraz uražené důstojnosti. „Vaše zlotřilé
plány jsou zmařeny, pane,“ oznámil. „Anittas a Rica Dawnstaro-
vá jsou hned za vámi. Jak dobře víte, Rica Dawnstarová byla na-
jata právě proto, aby předešla podobnému počínání z vaší strany.
Radím vám, abyste se okamžitě vzdal. Bude to pro vás lepší.“

Kaj Nevis se ušklíbl.
Rica držela přilbu svého skafandru pod paží. Přejela očima po

scéně před sebou, nepatrně zavrtěla hezkou hlavou a povzdechla
si. „Měl jste přijmout mou nabídku, Tufe. Říkala jsem vám, že
přijde čas, kdy budete litovat, že nemáte spojence.“ Nasadila si
přilbu, pevně ji uzavřela a popadla pohonnou jednotku. „Půjde-
me, Nevisi.“

V široké tváři Celise Waanové konečně svitlo porozumění.
Dlužno přiznat, že tentokrát se nenechala unést hysterií. Roz-
hlédla se kolem sebe a hledala nějakou zbraň; když nenašla nic
použitelného, popadla Hříbečka, který stál kousek od ní a zvěda-
vě přihlížel tomu, co se děje. „Vy, vy, VY!“ zařvala a mrštila ko-
courem přes celou kabinu. Kaj Nevis se uhnul. Hříbeček hlasitě
zavřískal a odrazil se od Anittase.

„Přestaňte laskavě házet mými kočkami,“ ohradil se Haviland
Tuf.

Nevis se rychle vzpamatoval a znovu začal Tufa nebezpečně
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ohrožovat vibronožem; Tuf pomalu o několik kroků ustoupil.
Nevis posečkal dostatečně dlouhou dobu, aby stačil sebrat z pod-
lahy Tufův odložený skafandr a obratně ho rozřezat na tucet
dlouhých stříbromodrých cárů. Potom se opatrně nasoukal do
unquinského válečného obleku. Rica Dawnstarová ho za ním
neprodyšně uzavřela. Nevisovi chvíli trvalo, než se zorientoval
v neznámých ovládacích systémech, asi po pěti minutách se však
vypouklý přední zorník pomalu rozzářil zlověstnou krvavě rudou
barvou a těžké horní paže se těžkopádně pohnuly. Experimentál-
ně přešel na spodní paže s ocelovými klepety, zatímco Anittas
otevíral vnitřní dveře přechodové komory. Kaj Nevis nemotorně
vlezl dovnitř a cvakal přitom klepety; za ním následoval kyber-
technik a jako poslední Rica Dawnstarová. „Omlouvám se, váže-
ní,“ prohlásila, když se dveře začaly zavírat. „Není to nic osobní-
ho. Prostá aritmetika.“

„Tak tak,“ přikývl Haviland Tuf. „Odčítání.“

Haviland Tuf seděl zahalen temnotou ve svém velitelském křesle
a pozoroval matně blikající přístrojové vybavení před sebou. Hří-
beček, jehož hrdost byla značně uražena, se usadil v Tufově klíně
a velkomyslně se nechával ukonejšit. „Archa na naše někdejší
společníky nestřílí,“ oznámil Tuf Jefrimu Lionovi a Celise Waa-
nové.

„Všechno je to moje chyba,“ zabědoval Jefri Lion.
„Ne,“ odporovala Celise Waanová. „Je to jeho chyba.“ Ukázala

tlustým palcem na Tufa.
„Vy nejste zrovna nejvděčnější žena na světě,“ poznamenal

Haviland Tuf.
„Nejvděčnější? Za co bych vám asi tak měla být vděčná?“ ze-

ptala se rozčileně.
Tuf sepnul ruce s nataženými prsty. „Nejsme úplně bez pro-

středků. Především nám Kaj Nevis nechal jeden provozuschopný
skafandr,“ upozornil.

„A žádný pohonný systém.“
„TeH, když klesl náš počet, vydrží nám vzduch dvakrát déle,“

pokračoval Tuf.
„Ale stejně nám dojde,“ vyštěkla Celise Waanová.
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„Kaj Nevis a jeho společníci nepoužili unquinského válečného
obleku k tomu, aby po odchodu zničili Roh hojnosti vynikajícího
zboží za nízké ceny, přestože to klidně mohli udělat.“

„Nevisovi se víc zamlouvalo nechat nás umřít pomalou smrtí,“
odsekla antropoložka.

„Myslím, že v tom to není. Podle mého je pravděpodobnější, že
si chtěl tuhle loH uchovat v rezervě jako poslední útočiště pro
případ, že by jeho plán, jak se dostat na palubu Archy, z nějakého
důvodu selhal,“ meditoval Tuf. „To znamená, že prozatím máme
příbytek, zásoby a možnost manévrování, byP značně omezenou.“

„NemámenicnežzmrzačenouloH,které valem dochází vzduch,“
prohlásila Celise Waanová. Chystala se říct ještě něco, právě
v tom okamžiku však do pilotní kabiny vpadla Kalamita, plná
energie a elánu, zuřivě pronásledující jakýsi drobný klenot, který
kutálela před sebou. Šperk se zastavil u nohou Celise Waanové,
Kalamita po něm skočila a opatrným plácnutím své packy ho roz-
točila a poslala po podlaze dál. „Můj prsten se světélkujícím ka-
menem!“ vyjekla Celise Waanová. „Všude jsem ho hledala! K čer-
tu s tebou, ty špinavá zlodějko!“ Předklonila se a chmátla po
prstenu. Když k ní Kalamita přiskočila, rozčileně se po ní roze-
hnala pěstí. Minula, Kalamitiny drápky však byly přesnější. Celise
Waanová zavřeštěla.

Haviland Tuf vyskočil z křesla. Popadl kočku i prsten, Kalamitu
schoval do bezpečí své náruče a prsten prkenně podal jeho krvá-
cející majitelce. „To je vaše,“ prohlásil.

„Přísahám, že ještě než zemřu, popadnu tu potvoru za ocas a vy-
mlátím jí o stěnu mozek z hlavy – pokud totiž nějaký mozek má.“

„Nedokážete dostatečně ocenit pozitivní vlastnosti kočkovitých
šelem,“ poučoval ji Tuf a vracel se ke svému křeslu. Uklidňoval
Kalamitinu uraženou hrdost stejně jako předtím Hříbečkovu.
„Kočky jsou výjimečně inteligentní zvířata. Je dokonce všeobecně
známo, že všechny kočky jsou do jisté míry nadány telepatickými
schopnostmi. Jak víme, na staré Zemi existovaly primitivní náro-
dy, které je uctívaly jako bohy.“

„Studovala jsem primitivní národy, které uctívaly lejna,“ utrhla
se na něj podrážděně antropoložka. „To zvíře je špinavá potvora.“

„Kočkovité šelmy jsou úzkostlivě čistotné,“ odpověděl klidně
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Tuf. „Samotná Kalamita je sotva víc než kotě a její hravost a chao-
tický temperament zatím zůstávají nedotčeny,“ vysvětloval. „Je to
nesmírně svéhlavý tvoreček, v tom je však jen část její roztomilos-
ti. Kupodivu má zároveň mnoho pevně vštípených návyků. Koho
by mohla nepotěšit radost, jakou čerpá ze hry s různými drobnými
předměty, které necháváme ležet kolem sebe? Koho by mohla
nepobavit pošetilá pravidelnost, s níž svoje hračky ztrácí pod ovlá-
dacími panely právě v této kabině? Koho, ptám se? Jen ta nejza-
pšklejší individua s kamenným srdcem.“ Tuf rychle zamrkal –
jednou, dvakrát a potřetí. V jeho podlouhlém nehybném obličeji
to působilo jako bouře emocí. „Tak běž, Kalamito,“ vyzval kočku
a opatrně ji sundal z klína. Vstal a pak se škrobenou důstojností
poklekl na kolena. Po rukou a na kolenou se Haviland Tuf začal
plazit po kabině a šmátrat pod ovládacími panely.

„Co to děláte?“ vyjela na něj Celise Waanová.
„Hledám Kalamitiny ztracené hračky,“ informoval ji Haviland

Tuf.
„Já tady krvácím, dochází nám vzduch a vy hledáte kočičí hrač-

ky!“ vyprskla rozčileně.
„Mám dojem, že přesně to jsem vám právě sdělil,“ opáčil Tuf.

Vytáhl zpod panelu plnou hrst drobných předmětů a pak ještě
jednu. Poté co pod panel zastrčil celou paži a systematicky pro-
hmatal celý prostor pod ním, se konečně vzdal, sebral ze země
svůj úlovek, oprášil si oděv a začal nalezené hračky oddělovat od
prachu. „Zajímavé,“ ozval se.

„Co zase?“ vyštěkla.
„Tohle je vaše,“ obrátil se k Celise Waanové. Podal jí další prs-

ten a dvě světelné tužky. „Tohle patří mně,“ pokračoval a odstrčil
stranou dvě další světelné tužky, tři červené křižníky, žlutou bi-
tevní loH a stříbrnou hvězdnou pevnost. „A tohle je podle mého
vaše.“ Natáhl ruku k Jefrimu Lionovi: ležel na ní nepravidelný
krystal velikosti nehtu u palce.

Lion se vymrštil na nohy jako vystřelený z praku. „To je ten čip!“
„Tak tak,“ přikývl Haviland Tuf.

Poté co Tuf laserem odeslal žádost o povolení k přistání, násle-
doval nekonečný okamžik napětí. Uprostřed velké černé kupole
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se objevila uzoučká štěrbina a pak další, která se s první kolmo
křížila. Pak spatřili třetí, čtvrtou, další a ještě další. Kupole se
rozštěpila na stovku úzkých klínovitých segmentů, které se zatáh-
ly do trupu Archy.

Jefri Lion ze sebe vypustil zadržený dech. „Funguje to,“ kon-
statoval hlasem plným obdivu a vděčnosti.

„Ke stejnému závěru jsem dospěl už před nějakou dobou,“ při-
kývl Tuf, „když jsme úspěšně pronikli do obranné zóny, aniž by
po nás byla zahájena palba. Tohle můj závěr jen potvrzuje.“

Sledovali na obrazovce další vývoj situace. Pod kupolí se obje-
vila přistávací paluba, která nebyla o nic menší než kosmodromy
na mnoha menších planetách. Paluba byla poseta kruhovitými
přistávacími rampami, z nichž několik bylo obsazeno. Chvíli po-
čkali a kolem jedné z prázdných ramp se rozzářil kruh modrobí-
lého světla.

„Jsem dalek toho, abych vám nařizoval, co máte dělat,“ prohlá-
sil Haviland Tuf s očima upřenýma na své přístroje a s rukama
vykonávajícíma opatrné, metodické pohyby. „Přesto bych vám
však radil, abyste se oba bezpečně připoutali. Chystám se vysu-
nout přistávací nohy a naprogramovat nás na přistání na vyzna-
čené rampě, nejsem si ale jistý, jak velkou škodu zmíněné nohy
utrpěly, a dokonce ani nevím, jsou-li ještě všechny tři na svém
místě. Doporučoval bych vám proto opatrnost.“

Přistávací paluba pod nimi připomínala rozšklebenou černou
tlamu. Zahájili majestátní sestup do jejích rozsáhlých hlubin.
Osvětlený kruh přistávací rampy se na jedné z obrazovek neustále
zvětšoval, zatímco druhá ukazovala bleděmodré světlo gravitač-
ních motorů Rohu hojnosti, odrážející se od vzdálených kovových
stěn a siluet dalších lodí. Na třetí obrazovce viděli, jak se kupole
znovu uzavírá, podobna tuctu ostrých zubů, které za nimi opět
sklaply, jako by právě byli pohlceni nějakým kolosálním netvo-
rem, plovoucím ve vesmíru.

Náraz byl překvapivě jemný. Dosedli na místo lehce jako peříč-
ko a přistání bylo doprovázeno jen minimálním otřesem. Haviland
Tuf vypnul motory a chvíli strávil tím, že studoval přístroje a situa-
ci na obrazovkách. Pak se otočil ke svým společníkům. „Přistáli
jsme,“ oznámil, „a je na čase, abychom si naplánovali, co dál.“
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Celise Waanová si spěšně odepínala bezpečnostní pásy. „Mám
v úmyslu odtud vypadnout,“ prohlásila, „najít Nevise a tu čubku
Riku a oběma jim pěkně od plic povědět, co si o nich myslím.“

„Ve vašem případě by se fráze ‚co si o nich myslím‘ mohla po-
važovat za protimluv,“ poznamenal Haviland Tuf. „Domnívám
se, že postup, který navrhujete, je extrémně nerozumný. Své bý-
valé kolegy jsme teH nuceni považovat za nepřátele. Vzhledem
k tomu, že nás před chvílí opustili a odsoudili k smrti, budou
nepochybně zaskočeni zjištěním, že jsme dosud naživu, a je dost
pravděpodobné, že se pokusí podniknout kroky, jimiž by toto
nedopatření napravili.“

„Tuf má pravdu,“ ozval se Jefri Lion. Přecházel od jedné obra-
zovky k druhé a fascinovaně na ně upíral oči. Starodávná klono-
loH probudila jeho elán i jeho představivost k novému životu,
takže přímo sršel energií. „BuH my nebo oni, Celise. Tohle je vál-
ka. Pokud budou mít možnost, zabijou nás, o tom vůbec nepochy-
buj. Musíme jednat stejně bezohledně! Tahle chvíle od nás vyža-
duje chytrou taktiku.“

„Skláním se před vašimi válečnými zkušenostmi,“ ujistil ho Tuf.
„Jakou strategii navrhujete?“

Jefri Lion se zatahal za bradku. „Hmm,“ zabručel, „totiž, nech-
te mě chvíli přemýšlet. Jaká je naše momentální situace? Mají
Anittase. Ten chlap je sám o sobě poloviční počítač. Jakmile se
napojí na lodní systém, měl by být schopen zjistit, do jaké míry je
Archa dosud funkční, to ano, a možná dokonce převzít nad ně-
kterými jejími funkcemi kontrolu. To by mohlo být nebezpečné.
Možná se o to pokouší už v tomto okamžiku. Víme, že se dostali
na palubu před námi. Třeba vědí, ale třeba nevědí, že jsme tady
i my. Máme možná výhodu překvapení!“

„Oni zase mají výhodu v tom, že mají všechny zbraně,“ upozor-
nil ho Haviland Tuf.

„To není problém!“ usmál se Jefri Lion. Dychtivě si zamnul
ruce. „Koneckonců je tohle válečná loH. Je sice pravda, že EIS se
specializovaly na biologickou válku, tohle je ale vojenské plavidlo
a já jsem si jistý, že posádka byla vybavena ručními zbraněmi
a podobnými prostředky. Někde tu musí mít zbrojnici. Stačí ji
najít.“
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„Tak tak,“ přikývl Haviland Tuf.
Lion už byl naplno rozjetý. „Naší výhodou, hmm, nechci, aby to

znělo neskromně, ale naší výhodou jsem já sám. Kromě toho, co
se Anittasovi podaří objevit prostřednictvím počítačů, budou jen
tápat ve tmě, zatímco já jsem lodě starého Federálního impéria
studoval. Vím o nich všechno.“ Zamračil se. „Tedy alespoň všech-
no, co nebylo ztraceno nebo prohlášeno za tajné. Přinejmenším
vím pár věcí o obecné koncepci těchto klonolodí. Nejdřív ze všeho
musíme najít zbrojnici a ta by měla být někde blízko. Standardním
postupem bylo skladovat zbraně poblíž přistávací paluby pro
potřebu vyloHovacích jednotek a tak podobně. Až získáme zbra-
ně, měli bychom se poohlédnout po… hmm, nechte mě přemýš-
let… no ano, po buňkovém archivu, ten je ze všeho nejdůležitější.
Klonolodě měly obrovské buňkové archivy, v nichž se ve stagnač-
ním poli uchovávaly klonovací materiály doslova z tisícovek růz-
ných světů. Musíme zjistit, jestli jsou ty buňky dosud životaschop-
né! Pokud stagnační pole selhalo a vzorky byly zničeny, nezískali
jsme nic víc než neobyčejně velkou loH. Jsou-li však systémy do-
sud funkční, je Archa doslova nedocenitelná!“

„Přestože jsem si vědom důležitosti buňkového archivu,“ pře-
rušil ho Tuf, „připadá mi, že bezprostřednější prioritou by pro nás
asi mělo být nalezení velitelského můstku. Vycházím-li z možná
nepodloženého, avšak přesto přitažlivého předpokladu, že totiž
po uplynutí celého tisíciletí už nikdo z členů původní posádky
Archy není naživu, znamená to, že jsme na této lodi sami se svými
nepřáteli, a ta strana, která se jako první zmocní kontroly nad
palubními funkcemi, se bude těšit poměrně impozantní výhodě.“

„Správná připomínka, Tufe!“ vykřikl Lion. „Tak dobrá, dejme
se do toho.“

„Správně,“ připojila se k němu Celise Waanová. „Chci už vy-
padnout z téhle kočičí pasti.“

Haviland Tuf zdvihlprst. „Ještěmoment,prosím. Je tu jeden dal-
ší problém. Jsme celkem tři, máme však pouze jeden skafandr.“

„Jsme uvnitř lodi,“ připomněla mu Celise Waanová hlasem,
který přetékal ironií. „K čemu potřebujeme skafandry?“

„Možná k ničemu,“ připustil Tuf. „Je pravda, jak naznačujete,
že tohle přístaviště zřejmě funguje jako neobyčejně velká přecho-
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dová komora; moje přístroje ukazují, že jsme nyní obklopeni
dokonale dýchatelnou atmosférou, složenou z kyslíku a dusíku,
která sem byla přečerpána poté, co se kupole kompletně uza-
vřela.“

„Tak v čem je problém, Tufe?“
„Nepochybně jsem přespříliš opatrný,“ omlouval se Haviland

Tuf. „Přiznávám se však, že jsem poněkud znepokojen. Tahle
Archa je sice nejspíš opuštěná a zpustlá, přesto ovšem plní příka-
zy, které kdysi dostala. Vzpomeňte jen na epidemie, které dosud
pravidelně rozsévá na H’ro Braně. Vzpomeňte na to, jak účinně
nám bránila v přiblížení. Zatím si nemůžeme být jisti tím, proč
byla vlastně tato loH opuštěná, ani tím, jak skončili poslední čle-
nové její posádky, evidentně to však vypadá, že měli v úmyslu, aby
Archa fungovala dál. Je možné, že venkovní obranná zóna byla
jen první z několika linií automatické obrany.“

„Zajímavý nápad,“ zabručel Jefri Lion. „Pasti?“
„Ano, svého druhu pasti. Atmosféra, která nás čeká, se může

hemžit zhoubnými parazity, choroboplodnými zárodky a bioge-
netickou nákazou. Odvážíme se to riskovat? Já osobně bych se
cítil bezpečněji ve skafandru, i když vy dva se samozřejmě můžete
rozhodnout jinak.“

Celise Waanová se zatvářila znepokojeně. „Ten skafandr bych
měla dostat já,“ prohlásila. „Máme jen jeden a vy mi to dlužíte po
tom, jak hnusně jste se ke mně chovali.“

„Tuhle debatu nemusíme znovu otevírat, madam,“ zarazil ji Tuf.
„Jsme na přistávací palubě. Kolem nás vidím devět dalších kos-
mických lodí nejrůznější konstrukce. Je tu jeden hruunský bojový
letoun a jedna rhianská obchodní loH, původ dvou dalších je mi
neznámý. Pak je tu pět dalších identických lodí, větších než moje
vlastní ubohé plavidlo, které jsou očividně jakýmisi raketoplány
a nepochybně jsou součástí původního vybavení Archy. Z dosa-
vadních zkušeností vím, že k příslušenství každé kosmické lodi
patří i skafandry. Mám proto v úmyslu obléknout si náš poslední
zbývající skafandr, vystoupit ven a prohledat sousední lodi, dokud
v nich pro vás oba nenajdu další skafandry.“

„To se mi nelíbí,“ vyštěkla Celise Waanová. „Vy se dostanete
ven a my tady zůstaneme trčet.“
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„Tak to už prostě v životě chodí,“ odpověděl Tuf, „že se každý
z nás musí čas od času smířit s něčím, co se mu nelíbí.“

Přechodová komora jim nadělala trochu potíží. Byla to malá nou-
zová kabina s ručním ovládáním. S otevřením vnějších dveří ne-
měli sebemenší problém, vešli dovnitř a vzduchotěsně je za sebou
uzavřeli. Vnitřní dveře se však ukázaly být odlišnou a mnohem
obtížnější překážkou.

Jakmile se vnější dveře zavřely, do prostorné komory začala
znovu proudit atmosféra, vnitřní dveře se však z nějakého důvodu
odmítaly pohnout. První je vyzkoušela Rica Dawnstarová; obrov-
ským kovovým kolem nedokázala otočit a páku se jí nepodaři-
lo stlačit. „UHNI MI Z CESTY,“ vyzval ji Kaj Nevis, jehož hlas
byl mimozemskými komunikačními obvody, zabudovanými do
unquinského válečného obleku, zkreslen ve skřípavé skřehotání
a vnějšími reproduktory zesílen v ohlušující burácení. Ohromné
talířovité podrážky hlasitě zvonily o podlahu, když se kolem ní
protlačil, silné horní paže válečného obleku popadly kolo a oto-
čily jím. Kolo chvíli vzdorovalo, potom se zkroutilo a zdeformo-
valo a konečně se ze dveří úplně vytrhlo.

„Dobrá práce,“ ocenila tento výkon Rica prostřednictvím rep-
roduktoru svého skafandru. Zasmála se.

Kaj Nevis zahuhlal něco burácivě nesrozumitelného. Uchopil
páku a snažil se s ní pohnout, podařilo se mu však pouze ji ulomit.

Anittas přistoupil blíž ke vzdorovitému mechanismu vnitřních
dveří. „Je tady sada kódovacích tlačítek,“ ukázal prstem. „Kdyby-
chom znali správnou kódovou sekvenci, nepochybně bychom byli
automaticky vpuštěni dovnitř. A je tady i zdířka počítače. Pokud
se mi podaří napojit se na něj, mohl bych ze systému získat správný
kód.“

„CO TI V TOM BRÁNÍ?“ obořil se na něj Kaj Nevis. Zorník
jeho přilby se zlověstně rozzářil.

Anittas zdvihl paže a bezmocně zatočil rukama. Se zjevně or-
ganickými částmi těla překrytými stříbromodrým materiálem ska-
fandru a se stříbřitýma kovovýma očima hledícíma plastikovým
zorníkem víc než kdy jindy připomínal robota. Kaj Nevis, který se
tyčil vysoko nad ním, vypadal jako mnohem větší robot. „Tenhle
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skafandr,“ vysvětloval Anittas, „je nedokonale konstruovaný. Ne-
mohu navázat přímé spojení, dokud si ho nesvléknu.“

„TAK SI HO SVLÉKNI,“ poručil Nevis.
„Bude to bezpečné?“ zaváhal Anittas. „Nejsem si tím jistý.“
„Je tady přece vzduch,“ vložila se do hovoru Rica Dawnstarová

a ukázala směrem k příslušnému souboru indikátorů.
„Ani jeden z vás si skafandr nesvlékl,“ připomenul jim Anittas.

„Kdybych udělal nějakou chybu a otevřel vnější dveře místo vnitř-
ních, mohl bych zemřít dřív, než bych se stačil znovu vzduchotěsně
uzavřít.“

„TAK ŽÁDNOU CHYBU NEDĚLEJ,“ zahřměl Kaj Nevis.
Anittas si založil ruce na prsou. „Tenhle vzduch může být ne-

zdravý. Ta loH je už tisíc standardních let opuštěná, Kaji Nevisi.
I ten nejdokonalejší systém se čas od času zhroutí, vyskytují se v něm
poruchy a problémy. Nejsem ochoten riskovat svou osobu.“

„ŽE NE?“ zaburácel Nevis. Ozval se skřípavý zvuk. Pomalu se
zdvihla jedna ze spodních paží, zubovitá kovová čelist se otevřela,
popadla Anittase kolem pasu a přišpendlila ho k nejbližší stěně.
Kybertechnik nesouhlasně zavřeštěl. Pak se mu před očima obje-
vila horní paže a obrovská ruka v kovové rukavici se zabořila pod
límec jeho skafandru. Zatáhla a servala z Anittase přilbu s celou
horní polovinou skafandru. Málem mu přitom utrhla i hlavu.

„TENHLE SKAFANDR SE MI LÍBÍ,“ prohlásil Kaj Nevis.
Nepatrně kybertechnika zmáčkl svým klepetem. Kovová látka se
roztrhla a trhlinou začala ven prosakovat krev. „VŽDYŤ PŘECE
DÝCHÁŠ, NE?“

Po pravdě řečeno se Anittas vzduchem téměř zalykal. Souhlas-
ně přikývl.

Válečný oblek ho odhodil na podlahu. „TAK SE DEJ DO
PRÁCE,“ poručil mu Nevis.

Přesně v tomto okamžiku začala Rica Dawnstarová pociPovat
nervozitu. Nenápadně ustoupila dozadu, opřela se o vnější dveře
v co největší vzdálenosti od Nevise a zvažovala situaci, zatímco
Anittas si stáhl rukavice, vymanil se z cárů svého zničeného ska-
fandru a zastrčil modré ocelové prsty své pravé ruky do připrave-
ných počítačových zdířek. Připnula si sice podpažní pouzdro přes
skafandr, aby měla svou jehlovou pistoli po ruce, její přítomnost
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na ni však náhle nepůsobila tak uklidňujícím dojmem jako obvyk-
le. Prohlížela si tloušPku unquinského brnění a přemýšlela o tom,
jestli se při výběru svého spojence náhodou nedopustila omylu.
Třetinový podíl byl samozřejmě mnohem lepší než malý hono-
rář od Jefriho Liona. Co když ale Nevis usoudí, že mu třetina
nestačí?

Náhle zaslechli hlasitý dutý zvuk a vnitřní dveře se začaly po-
malu otevírat. Za dveřmi byla úzká chodba, vedoucí ven do tmy.
Kaj Nevis přešel k prahu, zahleděl se do temné chodby a rudě
žhnoucí zorník jeho přilby se v šarlatových šmouhách odrážel na
stěnách. Pak se nemotorně otočil. „HEJ, POMOCNICE!“ zahu-
lákal na Riku Dawnstarovou. „BĚŽ VEN NA PRŮZKUM.“

Rica dospěla k rozhodnutí. „Rozkaz, šéfe,“ odpověděla. Vytáh-
la jehlovou pistoli, rychle přiskočila ke dveřím, vyběhla do chodby
a přibližně po deseti metrech dorazila na křižovatku s další chod-
bou. Zastavila se a ohlédla se. Nevis ve své masivní zbroji zaplňo-
val celé dveře přechodové komory. Anittas stál po jeho boku.
Obvykle tak tichý, klidný a výkonný kybertechnik se celý třásl.
„Zůstaňte, kde jste,“ zavolala na ně Rica. „Není to tu bezpečné!“
Pak se otočila, namátkou si vybrala jeden směr a rozběhla se, jako
by jí za patami hořelo.

Hledání skafandrů zabralo Havilandu Tufovi podstatně víc času,
než předpokládal. Nejblíž z ostatních kosmických lodí stál hruun-
ský bojový letoun, robustní zelený stroj, který se ježil zbraněmi.
Ten však byl bezpečně uzavřen, a přestože ho Tuf několikrát
obešel kolem dokola a studoval nejrůznější přístroje, jejichž úče-
lem zdánlivě bylo otevřít přístup dovnitř, nic z jeho zkusmého
popotahování, šPouchání, tlačení a šPourání nevedlo k žádoucímu
výsledku, takže byl nakonec nucen to vzdát a pokračovat dál.

Vstup do druhé lodi, jedné z oněch dvou neznámého původu,
byl otevřený dokořán a Tuf ji celou prošel s jistou dávkou intelek-
tuálního uchvácení. Její interiér tvořilo bludiště úzkých chodbi-
ček, jejichž stěny byly stejně nepravidelné a plné drobných oblázků
jako stěny jeskyně a na dotek poddajné. Její přístrojové vybavení
bylo naprosto nesrozumitelné. Její skafandry, když konečně našel
něco, co jako skafandry vypadalo, možná byly funkční, rozhodně
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se však do nich nemohl obléct nikdo větší než jeden metr s obou-
stranně symetrickým tělem.

Rhianská obchodní loH, kterou zkusil jako třetí, byla komplet-
ně vybrakovaná. Tuf v ní nenašel nic užitečného.

Konečně mu nezbylo nic jiného než vydat se na dlouhou cestu
k jednomu z pěti vzdálených raketoplánů, které stály bok po boku
pohodlně usazené na individuálně přizpůsobených startovacích
rampách. Byly to velké lodi, větší než Roh hojnosti vynikajícího
zboží za nízké ceny, měly černé poHobané trupy a elegantně tva-
rovaná křídla, očividně však byly dílem lidských rukou a zdály se
být v dobrém stavu. Tufovi se po chvíli konečně podařilo pronik-
nout do jedné z nich, na jejíž rampě byla kovová plaketa s graví-
rovanou siluetou jakéhosi bizarního tvora a nápis hlásající, že její
jméno je Noh. Skafandry se nacházely přesně tam, kde se nachá-
zet měly. S ohledem na své tisícileté stáří byly ve vynikajícím stavu
a navíc působily velice impozantním dojmem: tmavozelené oble-
ky se zlatými přilbami, rukavicemi a vysokými botami a se zlatým
písmenem théta zářícím na prsou každého z nich. Tuf dva vybral
a odnesl je zpět přes ozvěnou dunící matně osvětlenou plošinu
přistávací paluby k místu, kde se na svých třech roztažených no-
hách krčil zjizvený a zmrzačený vrak, který byl jeho Rohem hoj-
nosti.

Když dorazil ke spodnímu okraji rampy, která vedla vzhůru
k hlavní přechodové komoře, málem zakopl o Hříbečka.

Velký kocour seděl na palubě. Nyní se zdvihl, plačtivě zamňou-
kal a začal se mazlivě otírat o Tufovu nohu ve vysoké botě.

Haviland Tuf se na okamžik zastavil a na starého šedého kocou-
ra se zadíval. Neohrabaně se sklonil, zdvihl ho do náruče a chvíli
ho hladil. Když se vydal po rampě vzhůru k přechodové komoře,
Hříbeček ho následoval a Tuf byl nucen ho odehnat. Prošel ko-
morou do lodi s jedním skafandrem pod každou paží.

„Už bylo na čase,“ zabručela Celise Waanová, když vstoupil
dovnitř.

„Říkal jsem ti přece, že nás Tuf neopustil,“ ozval se Jefri Lion.
Haviland Tuf nechal skafandry spadnout na podlahu kabiny,

kde zůstaly ležet jako zelenozlatá kaluž. „Hříbeček je venku,“
konstatoval tichým a bezvýrazným hlasem.
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„Ano, to je,“ přisvědčila Celise Waanová. Popadla jeden skafandr
a začala se soukat do zelené kovově vyhlížející látky. Skafandr jí
byl kolem pasu dost těsný; členové Ekologických inženýrských
sborů jistojistě nebyli tak při těle jako ona. „To jste mi nemohl
přinést nějaký větší?“ stěžovala si. „Víte jistě, že tyhle skafandry
ještě fungují?“

„Konstrukčně vypadají dobře,“ odpověděl Tuf. „Vzduchové
jednotky bude třeba nasytit všemi živými bakteriemi, které zůstaly
zachované z lodních kultur. Jak je možné, že je Hříbeček venku?“

Jefri Lion si nervózně odkašlal. „Hmm, ano,“ zamumlal. „Ce-
lise měla strach, že už se nevrátíte, Tufe. Byl jste pryč hrozně
dlouho. Myslela, že jste nás tady nechal.“

„To bylo zlovolné a nepodložené podezření,“ ohradil se Tuf.
„Hmm, jistě,“ souhlasil Lion. Odvrátil oči stranou a sáhl pro

svůj skafandr.
Celise Waanová si natáhla zlatou vysokou botu a vzduchotěsně

ji uzavřela. „Je to vaše vina,“ obrátila se k Tufovi. „Kdybyste nebyl
tak dlouho pryč, nebyla by se mě zmocnila taková nervozita.“

„Tak tak,“ přikývl Tuf. „A co, smím-li se zeptat, má vaše nervo-
zita společného s Hříbečkem?“

„No, myslela jsem, že už se nevrátíte, a my jsme se odtud přece
potřebovali dostat,“ vysvětlovala antropoložka. Utěsnila si i dru-
hou botu. „Jenže vy jste mě tak znervóznil, však víte, všemi těmi
povídačkami o chorobách. Tak jsem toho kocoura poslala pře-
chodovou komorou ven. Chtěla jsem tam poslat tu zatracenou
černobílou potvoru, ta mi ale pořád utíkala a prskala na mě. Zato
ta šedá mi dovolila, abych ji zdvihla. Vyhodila jsem ji ven a sledo-
vali jsme ji na obrazovkách. Říkala jsem si, že uvidíme, jestli
onemocní nebo ne. Pokud by nevykazovala žádné symptomy, no,
pak bychom to nejspíš mohli risknout i my a vyjít taky ven.“

„V principu je mi to jasné,“ přitakal Haviland Tuf.
Do kabiny bujaře vběhla Kalamita, která si s něčím hrála. Když

spatřila Tufa, zamířila k němu přehnaně holedbavým kočičím
krokem.

„Jefri Lione,“ ozval se Tuf, „buHte tak laskav, chopte se prosím
Kalamity, odneste ji dozadu do obytného prostoru a zavřete ji
tam.“
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„Hmm, samozřejmě,“ přikývl Lion. Chytil Kalamitu, když pro-
cházela kolem něj. „Proč?“

„Od nynějška bych byl raději, kdyby byla Kalamita v bezpečí
mimo dosah Celise Waanové,“ prohlásil Tuf.

Celise Waanová s přilbou v podpaží si pohrdavě odfrkla. „Ále,
třesky plesky. Ta šedá je přece v pořádku.“

„Dovolte mi, abych vás upozornil na jistou komplikaci, se kte-
rou pravděpodobně nejste obeznámena,“ pravil Haviland Tuf.
„Říká se jí inkubační doba.“

„Já tu děvku zabiju,“ vyhrožoval Kaj Nevis, který spolu s Anitta-
sem kráčel temnou chodbou. „Čert aby ji vzal. Dneska už člověk
nesežene spolehlivého žoldnéře.“ Obrovitá hlava válečného oble-
ku se pootočila a žhnoucí zorník pátral po kybertechnikovi. „Po-
spěš si.“

„Nejsem schopen držet s vámi krok,“ omlouval se Anittas a po-
poběhl dopředu. V bocích ho bolelo, jak se snažil vyrovnat se
Nevisovu tempu; jeho kybernetická polovina byla pevná jako kov
a rychlá jako elektronické obvody, jeho biologickou polovinu
však tvořila ubohá, unavená a zraněná tkáň a z řezných ran, které
mu Nevis kolem pasu způsobil, dosud prýštila krev. Navíc se mu
začínala točit hlava a cítil návaly horkosti. „Už to není daleko,“
prohlásil. „Ještě kus touhle chodbou a pak třetí dveře vlevo. Je to
dost velká druhotná stanice. Cítil jsem to, když jsem byl napojený
na počítač. Tam budu schopen splynout s hlavním systémem.“
A odpočinout si, pomyslel si. Byl neuvěřitelně unavený a jeho
biopolovina pulzovala bolestí.

„CHCI, ABYS ROZSVÍTIL TA ZATRACENÁ SVĚTLA,“
přikazoval mu Nevis. „A POTOM CHCI, ABYS MI JI NAŠEL.
ROZUMÍŠ?“

Anittas přikývl a přinutil se k ještě většímu vypětí. Na tvářích,
které jeho stříbřitě kovové oči neviděly, mu hořely dvě malé, jasně
rudé skvrny velikosti špendlíkové hlavičky, na okamžik se mu
před očima vše zamžilo a rozvlnilo a v uších se mu rozlehlo hlasité
zvonění. Zastavil se.

„CO SE ZASE DĚJE?“ vyjel na něj Nevis.
„Zaznamenávám částečnou ztrátu funkcí,“ vysvětloval Anittas.
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„Musím se dostat do počítačového sálu a nechat překontrolovat
svoje systémy.“ Znovu vykročil kupředu a zapotácel se. Pak ho
rovnováha dokonale opustila, takže se zhroutil k zemi.

Rica Dawnstarová si byla naprosto jistá, že se jim ztratila. Kaj
Nevis byl sice v tom svém obřím kovovém opičím obleku zatrace-
ně hrůzostrašný, o tom nebylo pochyb, rozhodně se však nedalo
říct, že se pohybuje tiše. Rica měla oči jako jedna z Tufových ko-
ček, což bylo další výhodou její profese. V místech, kde kolem
sebe viděla, se pohybovala během, zatímco v úplně temných chod-
bách se poslepu řídila hmatem a postupovala co nejrychleji a nej-
tišeji. Tady dole byla Archa bludištěm místností a chodbiček.
Vytrvale se proplétala labyrintem, odbočovala, zatáčela a znovu
odbočovala, vracela se ve svých vlastních stopách a pozorně na-
slouchala, jak zvuk Nevisova rachotivého kroku neustále slábne,
až nakonec úplně utichl.

Teprve pak, když si byla jistá, že je v bezpečí, začala Rica
Dawnstarová zkoumat tu nepřehlednou změP chodbiček a kajut,
v níž se ocitla. Ve stěnách byly zasazeny osvětlovací desky. Někte-
ré z nich reagovaly na dotek její ruky, jiné ne. Všude, kde to bylo
možné, si rozsvěcela na cestu. V první sekci, kterou procházela,
byly obytné prostory – malé ložnice přístupné z úzkých chodbi-
ček, každá z nich vybavená postelí, stolem, počítačovým panelem
a obrazovkou. Některé místnosti byly prázdné a sterilní, v jiných
našla neustlané postele a oblečení rozházené po podlaze. Jinak
tu bylo vše úhledné a čisté. BuH se lidé, kteří zde přebývali, vystě-
hovali teprve včera večer, anebo Archa celou tuhle část lodi udr-
žovala zapečetěnou, nedotčenou a neporušenou, dokud ji něja-
kým způsobem neaktivoval jejich příchod.

Následující sekce už takové štěstí neměla. Kajuty tady byly plné
prachu a všelijakých odpadků a v jedné z nich nalezla prastarou
kostru – ženskou kostru, dosud spočívající na posteli, která se pod
ní už před staletími rozpadla v beztvaré smetí. Co všechno může
způsobit trocha vzduchu, pomyslela si Rica.

Chodbičky vedly do dalších, širších chodeb. Rica nakukovala do
skladišP, do místností plných nejrůznějšího zařízení a do jiných,
v nichž byly naskládané hromady prázdných klecí, do úzkostlivě

56



čistých bílých laboratoří, lemujících v nekonečné řadě stěny chod-
by, která byla široká jako bulváry v Shandicity. Ta ji nakonec
dovedla ke křižovatce s ještě rozměrnější chodbou. Zaváhala a na
okamžik se jí zmocnila nejistota, takže vytáhla jehlovou pistoli.
Tohle povede k pilotní kabině, pomyslela si – nebo každopádně
k něčemu důležitému. Vykročila do hlavní chodby a v jednom
z koutů si něčeho všimla: nejasných stínů, přikrčeně se hrbících
v mělkých výklencích ve zdi. Opatrně k nim zamířila.

Když dospěla do jejich blízkosti, rozesmála se a zastrčila zbraň
zpět do pouzdra. Temné stíny tvořila řada jakýchsi skútrů – ma-
lých tříkolových vozidel se dvěma sedadly a velkými měkkými
balonovými pneumatikami. Skútry byly zapojeny do nabíjecích
zdířek ve zdi.

Rica jeden z nich vytáhla, hbitě vyskočila na sedadlo řidiče
a otočila spínačem. Kontrolky potvrdily, že skútr je plně nabitý.
Měl dokonce i čelní reflektor, který se velice účinně prořezával
tmou a stíny před ní. Rica se s úšklebkem pomalu rozjela širokou
chodbou. Nejela sice nijak zvlášP rychle, ale na tom nezáleželo,
přinejmenším se přibližovala svému cíli.

Jefri Lion je dovedl ke zbrojnici. Právě tam Haviland Tuf zabil
Hříbečka.

Lion po místnosti přejížděl paprskem ruční svítilny, kterým
opisoval rychlé vzrušené oblouky a radostně vykřikoval při pohle-
du na zásoby laserových pušek, projektilových zbraní, sonických
pistolí a světelných granátů. Celise Waanová si stěžovala, že se se
zbraněmi nikdy neučila zacházet a kromě toho stejně pochybuje,
že by byla schopná někoho zabít. Koneckonců je přece vědecká
pracovnice, a ne nějaký voják a tohle všechno považuje za barbar-
ství.

Haviland Tuf opatrně choval Hříbečka v náručí. Když Tuf zno-
vu vyšel z Rohu hojnosti a zdvihl ho ze země, začal velký kocour
hlasitě příst, teH už však nepředl. Vydával nyní podivně žalostné
zvuky, napůl mňoukal a napůl se dusil. Když se ho Tuf pokusil
pohladit, dlouhá, měkce šedá srst mu v celých chumáčích zůstá-
vala v ruce. Hříbeček zavřeštěl. Tuf viděl, že mu něco roste v tla-
mičce: pavučina tenkých černých vláken, rozlézající se z černého
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houbovitého útvaru. Hříbeček znovu zavřískl, tentokrát ještě hla-
sitěji, a pokusil se vymanit z Tufova sevření; jeho drápy neúčinně
útočily na kov Tufova skafandru. Velké žluté oči měl potažené
kalnou blánou.

Ostatní dva si ničeho nevšimli; věnovali se důležitějším věcem,
než byl kocour, který po celý svůj život doprovázel Tufa na jeho
cestách. Jefri Lion a Celise Waanová se spolu hádali. Navzdory
Hříbečkovu zuřivému zápolení ho k sobě Tuf pevně přitiskl. Na-
posledy ho pohladil a promluvil k němu několik konejšivých slov.
Potom jediným rozhodným pohybem zlomil kocourovi vaz.

„Nevis se nás už jednou pokusil zabít,“ vysvětloval Jefri Lion
Celise Waanové. „Je mi úplně jedno, jaké vůči tomu máš výhrady,
ale doopravdy budeš muset přispět svou troškou do mlýna. Ne-
můžeš chtít, abychom Tuf a já nesli celé břímě naší obrany.“ Za
tlustým plastikovým zorníkem svého skafandru se Lion zamračil.
„Škoda, že nemám víc informací o tom válečném obleku, co má
Nevis na sobě,“ poznamenal. „Tufe, myslíte, že laserový paprsek
tou unquinskou zbrojí pronikne? Nebo by byl účinnější nějaký
výbušný projektil? Já osobně bych vsadil na laser. Tufe?“ Otočil
se a zamával ruční svítilnou sem a tam, až se na stěnách místnosti
divoce roztančily stíny. „Tufe, kde jste? Tufe?“

Haviland Tuf však zmizel.

Dveře počítačového sálu se odmítaly otevřít. Kaj Nevis do nich
kopl. Kov uprostřed se zprohýbal dovnitř a horní konec dveří se
vylomil z veřejí. Nevis do nich kopl znovu a pak ještě jednou, jeho
masivní obrněná noha dopadala na tenčí kov dveří děsivou silou.
Potom odhrnul zhroucené pozůstatky překážky stranou, aby mu
nebránily v cestě, a vešel dovnitř s Anittasem uloženým na nata-
žených spodních pažích. „TENHLE ZATRACENÝ SKAFANDR
SE MI ZAMLOUVÁ,“ prohlásil. Anittas zasténal.

Druhotná stanice byla plná jakéhosi jemného subsonického
bzukotu a vibrovala napětím. Všude kolem se jako světlušky roz-
svěcela a zase zhasínala drobná barevná světélka.

„Do sítě,“ hlesl Anittas. Jeho ruka sebou slabě škubla pohybem,
který mohl právě tak jako gesto znamenat i křeč. „Připojte mě do
sítě,“ opakoval. Ty části jeho těla, které měly dosud organický
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charakter, vypadaly příšerně. Pokožku měl pokrytou perličkami
černého potu a z každého jeho póru prýštily drobné kapičky vlh-
kosti, které se leskly jako tekutý eben. Z nosu mu volně vytékaly
hleny a krvácel i ze svého jediného organického ucha. Nebyl
schopen postavit se ani chodit a zdálo se, že se začíná zhoršovat
i artikulace jeho řeči. Tmavě rudá záře z přilby válečného obleku
mu dodávala temně karmínový odstín, díky němuž vypadal ještě
hůř. „Pospěšte si,“ pobídl Nevise. „Do sítě, prosím, připojte mě
do sítě.“

„DRŽ HUBU, NEBO TADY S TEBOU PRÁSKNU O ZEM,“
okřikl ho Nevis. Anittas se zachvěl, jako by na něj zesílená repro-
dukce Nevisova hlasu zaútočila fyzickým násilím. Nevis se rozhlí-
žel po místnosti, dokud nenašel propojovací modul. Odtáhl ky-
bertechnika k němu a upustil ho do bílého plastikového křesla,
které jako by bylo přirozeným prodloužením ovládacího panelu
a počítačové jednotky. Anittas zaječel. „DRŽ HUBU,“ opakoval
Nevis. Neobratně popadl kybertechnikovu paži a málem ji přitom
vyrval z ramenního kloubu. V tom zatraceném obleku jen těžko
odhadoval vlastní sílu a jemná manipulace byla ještě obtížnější,
rozhodně však neměl v úmyslu ho svléknout – ten oblek se mu
vážně zamlouval, o tom nebylo sporu. Anittas znovu zavřískl. Nevis
ho ignoroval, roztáhl kybertechnikovy prsty z modré oceli a vrazil
jedopropojovacíchzdířek. „A JE TO!“ oddechl si a o krok ustoupil.

Anittas se zhroutil dopředu a hlavou narazil do kovu a plastiku
ovládacího panelu. Z dokořán otevřených úst mu odkapávala
krev, smíšená s jakousi hustou černou tekutinou, téměř připomí-
nající olej. Nevis se zlostně zamračil. Dopravil ho sem příliš poz-
dě? Snad mu tu teH ten zatracený kybertechnik neumřel?

Pak se však rozsvítila světla, nezřetelné divoké bzučení zaznělo
pronikavěji a všechna drobná barevná kontrolní světélka se zuři-
vě rozblikala, jako by nikdy nechtěla přestat. Anittas byl připojený
k síti.

Rica Dawnstarová ujížděla hlavní chodbou a navzdory všem okol-
nostem se cítila téměř bezstarostně, když se temnota před ní
náhle změnila v oslnivé světlo. Stropní panely nad její hlavou se
jeden po druhém probouzely z dlouhého spánku; táhly se celé
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kilometry daleko a přeměnily noc v tak jasný den, že ji na okamžik
rozbolely oči.

Překvapeně přibrzdila, zastavila a dívala se, jak se světelná vlna
ztrácí v nekonečnu. Ohlédla se za sebe. Vzadu v místech, odkud
přijela, byla chodba dosud zahalena tmou.

Všimla si něčeho, co předtím potmě nebylo na první pohled
zřejmé. Do podlahy chodby bylo zapuštěno šest tenkých paralel-
ních linek, průsvitných plastikových vodicích lišt v červené, mod-
ré, žluté, zelené, stříbrné a purpurové barvě. Každá z nich nepo-
chybně někam vedla. Zalitovala, že neví kam.

Pak se však přímo před jejíma očima stříbrná linka pomalu
rozzářila vnitřním světlem. Táhla se před ní do dáli jako tenoučká,
stříbřitě se třpytící stužka. Ve stejném okamžiku pohaslo světlo
stropního panelu přímo nad ní. Rica se zamyšleně zamračila a po-
pojela se svým skútrem několik metrů kupředu, až vyjela ze stínu
a ocitla se opět na světle. Když se však zastavila, zhaslo i toto svět-
lo. Stříbrná stužka na podlaze naléhavě pulzovala. „Tak dobrá,“
řekla nahlas Rica, „uděláme to po tvém.“ Nastartovala skútr,
rozjela se chodbou a světla za ní postupně pohasínala.

„Už je tady!“ zavřískla Celise Waanová, když se v chodbě rozsví-
tilo. Vypadalo to, jako by vyskočila dobrý metr do vzduchu.

Jefri Lion zůstal nehybně stát a zamračeně se rozhlížel. V rukou
držel laserovou pušku. V pouzdru na jednom boku se mu houpa-
la pistole vystřelující vysoce výbušné šipky a na druhém sonická
pistole. Na zádech měl pevně připoutaný plazmový kanon pro
dvoučlennou obsluhu. Přes pravé rameno měl přehozený banda-
lír plný psychických bomb, přes levé další bandalír se světelný-
mi granáty a v pochvě na stehnu měl zastrčený velký vibronůž.
Uvnitř své zlaté přilby se Lion usmíval a krev mu prudce bušila
ve spáncích. Byl připravený na všechno. Takhle dobře se necítil už
víc než celé století, od té doby co byl naposledy spolu se Skaeglayo-
vými dobrovolníky v akci proti Černým andělům. K čertu se všemi
těmi zaprášenými akademickými nesmysly. Jefri Lion byl muž
činu a teH si znovu připadal jako mladík.

„Uklidni se, Celise,“ zabručel. „Nikdo tady není. Jen my dva.
Prostě se rozsvítila světla, to je všechno.“
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Celise Waanová se tvářila nepřesvědčeně. Také ona byla ozbro-
jena, ale laserovou pušku za sebou celou cestu vláčela po podlaze,
protože prohlašovala, že je na ni příliš těžká, a Jefri Lion se napůl
děsil toho, co by se stalo, kdyby se pokusila odjistit a hodit jeden
ze svých světelných granátů. „Podívej,“ ukázala, „co je tohle?“

Jefri Lion spatřil, že do podlahy jsou zapuštěné dva barevné
plastikové pásy. Jeden byl černý a druhý oranžový. Oranžový pás
se v tom okamžiku rozsvítil. „To je nějaký počítačový naváděcí
systém,“ usoudil. „Budeme se jím řídit.“

„Ne,“ odporovala Celise Waanová.
Jefri Lion se zamračil. „Poslyš, tady velím já a ty uděláš, co ti

přikážu. Dokážeme si poradit se vším, co bychom snad mohli
potkat. Tak sebou pohni.“

„Ne!“ opakovala zatvrzele Celise Waanová. „Jsem unavená.
Není to bezpečné. Já zůstanu tady.“

„To, co ti říkám, je přímý rozkaz,“ zdůraznil netrpělivě Jefri
Lion.

„Ále, třesky plesky. Ty mi žádné rozkazy dávat nemůžeš. Mám
titul plného mudrce a ty jsi jen přidružený profesor.“

„Tady nejsme ve Středisku,“ upozornil ji podrážděně Lion. „Tak
jdeš?“

„Nejdu.“ Posadila se doprostřed chodby a založila si ruce na
prsou.

„Tak dobrá, jak chceš. Přeju ti hodně štěstí.“ Jefri Lion se k ní
otočil zády a sám se vydal po stopách oranžového naváděcího
světla. Za ním zůstala jeho armáda, která zatvrzele a uraženě
sledovala jeho odchod.

Haviland Tuf se ocitl na podivném místě.
Dlouhou dobu bloudil nekonečnými temnými a úzkými chod-

bičkami, v náručí nesl bezvládné Hříbečkovo tělo, sotva schopen
přemýšlet, bez jakéhokoli plánu nebo vytčeného cíle. Konečně ho
jedna z chodbiček dovedla na prostranství, které připomínalo
obrovskou jeskyni. Stěny se před ním na všech stranách rozestou-
pily. Byl pohlcen prázdnou temnotou a kroky jeho vysokých bot
se zvonivou ozvěnou odrážely od vzdálených zdí. Z temnoty k ně-
mu doléhaly zvuky – tiché hučení, které bylo na samotném prahu
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slyšitelnosti, a nějaký hlasitější zvuk, podobný šplouchání, něco
jako příliv a odliv nekonečného podzemního oceánu. Haviland
Tuf si však připomněl, že není v podzemí. Byl ztracen na palubě
prastaré kosmické lodi jménem Archa, obklopen darebáky, a Hří-
beček byl zabit jeho vlastní rukou.

Pokračoval v chůzi, sám však nedokázal říct, jak dlouho. Jeho
kroky se hlasitě rozléhaly kolem. Podlaha byla rovná a holá a zdá-
lo se, že se táhne do nekonečna. Náhle však potmě přímo v chůzi
do něčeho narazil. Pohyboval se pomalu, takže se nezranil, při
nárazu však upustil Hříbečka. Zašmátral před sebou a snažil se
zjistit, jaký předmět ho zastavil v cestě, látka rukavic mu však
ztěžovala jeho identifikaci. Bylo to něco velkého a zakřiveného.

V tom okamžiku se rozsvítila světla.
V případě Havilanda Tufa nedošlo k žádné světelné explozi;

osvětlení v těchto prostorách bylo jen tlumené, matné a kalné.
Záře, která sem shora dopadala, vrhala všude kolem zlověstné
černé stíny a propůjčovala osvětleným oblastem podivně nazele-
nalý nádech, jako by byly pokryty nějakým světélkujícím mechem.

Tuf se rozhlédl kolem sebe. Spíše než v jeskyni se nacházel
v jakémsi tunelu. Přešel napříč celou jeho šíří, což podle jeho od-
hadu představovalo vzdálenost přinejmenším jednoho kilometru.
Jeho šíře však byla zanedbatelná v porovnání s délkou; nepochyb-
ně se táhl podél celé lodi a sledoval její nejdelší osu, protože se
zdálo, jako by se v obou směrech ztrácel v temnotách. Strop
nahoře byl zahalen závojem zelených stínů; ozvěna se v obrovské
výši nad jeho hlavou odrážela od jeho matně viditelných křivek.
Byly tu stroje, obrovská spousta strojů – druhotné počítačové
stanice, vestavěné do stěn, podivné mechanismy nepřipomínající
nic, co kdy Haviland Tuf v životě viděl, ploché pracovní stoly se
zabudovanými mechanickými manipulátory a minirukami. Nej-
výraznějším prvkem této obrovské, ozvěnou dunící šachty však
byly nádrže.

Nádrže byly všude kolem. Kam až oko dohlédlo, lemovaly jed-
ním i druhým směrem obě stěny a několik jich dokonce trčelo
dolů od stropu. Některé z nich měly kolosální rozměry; jejich
vyduté průsvitné stěny byly dost velké na to, aby pojmuly Roh hoj-
nosti. Na jiných místech byly buňky velikosti lidské dlaně, tisíce
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buněk, táhnoucí se od podlahy ke stropu jako plastikové včelí
plástve. Počítače a pracovní stanice vypadaly vedle nich naprosto
bezvýznamně a jejich drobné detaily člověk snadno přehlédl.
Haviland Tuf teH také identifikoval zdroj onoho šplouchavého
zvuku, který předtím zaslechl. V ponurém zelenavém osvětlení
viděl, že většina nádrží je prázdná, několik málo z nich – jedna
tady, jedna tamhle a další dvě o kousek dál – se však zdály být
naplněny barevnými tekutinami, klokotajícími a rozvířenými sot-
va znatelnými pohyby napůl viditelných siluet, které se v nich
vznášely.

Haviland Tuf si scénu před sebou dlouhou chvíli pozorně pro-
hlížel; při pohledu na její rozměry si sám připadal uboze malý.
Konečně se však přece jen odvrátil a sehnul se, aby znovu zdvihl
Hříbečka. Když poklekl na kolena, spatřil, do čeho vlastně v tem-
notě narazil: byla to středně velká nádrž, jejíž průhledné zakřive-
né stěny se táhly směrem pryč od něj. Tahle nádrž byla plná husté,
kalně žlutavé tekutiny, v níž se tu a tam pohybovaly rudě zbarvené
víry. Tuf zaslechl nezřetelné zabublání a pocítil nepatrnou vibra-
ci, jako by sebou uvnitř něco mrsklo. Naklonil se blíž, pohlédl
dovnitř a pak náhle vzpřímil hlavu.

V nádrži se vznášel a pohledem ho sledoval nezrozený a přitom
živý tyranosaurus.

V počítačové síti neexistovala žádná bolest. V síti neměl ani žádné
tělo. V síti byl jen myslí, čirou, sladkou, neposkvrněnou myslí,
a byl součástí něčeho obrovského, mocného a nekonečně většího,
než byl on sám, většího než kdokoli z nich. V síti byl něco víc než
člověk, víc než kyborg, víc než pouhý stroj. V síti byl něčím, co se
podobalo bohu. Čas v síti nic neznamenal; byl stejně rychlý jako
myšlenka, stejně rychlý jako otevírající a zavírající se silikonové
obvody, stejně rychlý jako zprávy, které uháněly po supervodivých
vláknech, stejně rychlý jako záblesky mikrolaserů, splétajících své
neviditelné pavučiny v centrální matici. V síti měl tisíc očí a tisíc
uší, měl tisíc rukou, které mohl sevřít v pěst a udeřit, v síti mohl
být všude zároveň.

Byl Anittasem. Byl Archou. Byl kybertechnikem. Byl více než
pěti stovkami satelitních stanic a monitorů, byl dvaceti imperiál-
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ními počítači 7400, ovládajícími dvacet sektorů lodi z dvaceti
roztroušených druhotných stanic, byl bitevním velitelem, dešifrá-
torem kódů, astrogátorem, údržbářem mezihvězdného pohonu,
zdravotnickým střediskem, lodním deníkem, knihovníkem, bio-
knihovníkem, mikrochirurgem, velitelem klonovacího střediska,
údržbářským a opravárenským střediskem, komunikacemi a ob-
ranným systémem. Byl veškerým hardwarem a softwarem, všemi
záložními systémy a všemi sekundárními a terciárními zálohami.
Byl dvanáct set let starý, třicet kilometrů dlouhý a jeho jádrem
byla centrální matice o ploše necelých dvou čtverečních metrů
a přitom prakticky nekonečně velká. Zasahoval tady, tam a všude
jinde a pokračoval dál, jeho vědomí se hnalo po obvodech, větvilo
se, tančilo a nechalo se unášet laserovými paprsky. Vědomosti jím
protékaly jako divoký proud, jako obrovská nespoutaná rozvod-
něná řeka, s veškerou chladnou, klidnou, sladkou a neposkvrně-
nou mocí kabelu vysokého napětí. Byl Archou. Byl Anittasem.
A umíral.

Hluboko ve svém nitru, hluboko ve vnitřnostech lodi, tady dole
v druhotné stanici sedmnáct u přechodové komory číslo devět,
nechal Anittas svýma stříbřitě kovovýma očima vyhledat Kaje
Nevise a zaostřil na něj. Usmál se. V jeho pololidském obličeji to
byl groteskní výraz. Zuby měl z chromové oceli. „Hlupáku,“ os-
lovil Nevise.

Válečný oblek k němu výhružně přistoupil o krok blíž. Jedno
z klepet se s kovovým zaskřípěním zdvihlo, rozevřelo se a zase se
zavřelo. „POZOR NA TO, CO ŘÍKÁŠ.“

„Hlupákem jsi a hlupákem zůstaneš,“ zopakoval Anittas. Jeho
smích zněl příšerně – byl plný bolesti a kovových ozvěn – a z jeho
rtů proudem prýštila krev, která zanechávala mokré rudé šmouhy
na oněch stříbřitě lesklých zubech. „Tys mě zabil, Nevisi, a úplně
zbytečně – z pouhé netrpělivosti. Mohl jsem ti to všechno dát. Je
prázdná, Nevisi. Tahle loH je prázdná, všichni jsou mrtví. A sys-
tém je taky prázdný. Jsem tady sám. V celé síti není žádná jiná
mysl. Je to idiot, Kaji Nevisi. Archa je obr s inteligencí idiota.
Tihle obyvatelé Zemského impéria měli strach. Podařilo se jim
vytvořit skutečnou umělou inteligenci. Ach ano, měli své obrov-
ské válečné lodě vybavené umělou inteligencí, robotické flotily,
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jenže umělá inteligence měla na věci svůj vlastní názor a začalo
docházet k incidentům. Najdeš to v historických knihách – došlo
k incidentu na Kandabaeru, k zásahu nedaleko Learu a ke vzpou-
rám na lodích Alecto a Golem. Klonolodě byly příliš mocné, věděli
to, už když je stavěli. Na Arše byly dvě stovky tabulkových míst –
pro strategické experty a vědce, ekoinženýry, posádku a důstoj-
níky – a navíc mohla vézt přes tisíc vojáků, všechny je zásobovat
stravou, fungovat na plnou kapacitu a devastovat celé světy, ach
ano. A všechno to fungovalo prostřednictvím tohohle systému,
Nevisi. To je ale bezpečný systém, velký systém, sofistikovaný
systém, systém, který je schopen sám sebe opravovat, bránit se
a dělat tisíc různých věcí najednou – pokud mu to někdo přikáže.
Těch dvě stě členů posádky zaručovalo jeho výkonnost, ale dalo
by se to zvládnout i s jedním člověkem, Nevisi. Ne zvlášP efektiv-
ně, to ne, ani zdaleka by se nevyužila jeho plná kapacita, ale dalo
by se to zvládnout. Nedokáže řídit sám sebe – nemá vlastní mysl,
žádnou umělou inteligenci a čeká jen na rozkazy – ale jeden
člověk mu dokáže přikázat, co má dělat. Jeden člověk! Byl bych
to snadno dokázal. Jenže Kaj Nevis ztratil trpělivost a zabil mě.“

Nevis k němu přistoupil ještě blíž. „NEPŘIPADÁŠ MI JAKO
MRTVOLA,“ prohlásil a s náhlým výhružným cvaknutím roztáhl
a sklapl svoje klepeto.

„Přesto jsem mrtvý,“ ujistil ho Anittas. „Čerpám sílu ze systé-
mu, uměle posiluji svou kybernetickou polovinu a vracím si tak
schopnost řeči. Přitom ale celou dobu umírám. To ty nákazy, Ne-
visi. Posádka téhle lodi byla v posledních dnech své existence zou-
fale poddimenzovaná, zbývalo jich jen dvaatřicet a došlo k útoku,
zaútočili na ně Hruunové. Dešifrovali kód, otevřeli kupoli a při-
stáli. Vzali chodby lodě útokem, a byla jich víc než stovka. Obránci
s nimi bojovali o každou píH. Neprodyšně uzavřeli celé sektory
Archy, vyčerpali z nich všechen vzduch a odpojili veškerou ener-
gii. Několik jich tímhle způsobem dostali. Přepadali je ze zálohy
a rvali se s nimi o každý metr. Dodnes jsou tu některé nefunkční
prostory, poznamenané bitvou, které Archa není schopna vlastní-
mi silami opravit. Vypustili proti nim epidemie, choroboplodné
zárodky a parazity, ze svých nádrží povolali své nejoblíbenější
noční můry, bojovali, umírali a vítězili. Když to skončilo, byli
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všichni Hruunové mrtví. A víš co, Kaji Nevisi? Až na poslední
čtyři zbývající byli mrtví i obránci. Z těch čtyř byl jeden těžce
raněn, dva další byli nemocní a poslední byl mrtvý uvnitř. Chceš
vědět, jak se jmenovali? Ne, myslel jsem, že to nebudeš chtít
vědět. Naprosto postrádáš zvědavost, Kaji Nevisi. Na tom ale ne-
záleží. Tuf to bude chtít vědět a zrovna tak i ten stařík Lion.“

„TUF? LION? CO MI TO TADY POVÍDÁŠ? TI UŽ JSOU
PŘECE OBA MRTVÍ.“

„Omyl,“ opravil ho Anittas. „V tomto okamžiku už jsou oba na
palubě Archy. Lion našel zbrojnici. Je z něj pochodující arzenál
a jde si pro tebe. Tuf našel něco ještě důležitějšího. Rica Dawnsta-
rová sleduje stříbrnou vodicí lištu do hlavní pilotní kabiny, ke
kapitánskému stanovišti. Tak vidíš, Kaji Nevisi, sešli se tady úplně
všichni. Probudil jsem k životu veškeré části Archy, které jsou
ještě funkční, a vedu je všechny za ruku.“

„TAK TOHO OKAMŽITĚ NECH,“ poručil Nevis. Ani na
okamžik nezaváhal. Velké kovové klepeto se natáhlo a objalo
Anittase kolem biokovového hrdla. Na zubaté ostří klepeta vy-
teklo několik kapek černého potu. „OKAMŽITĚ JE ZASTAV.“

„Ještě jsem ti nepověděl všechno, Kaji Nevisi,“ pokračoval
kybertechnik. Ústa měl zalitá krví. „Posledním členům imperiální
posádky bylo jasné, že se jim nepodaří přežít. Celou loH proto
uzavřeli a ponechali ji vzduchoprázdnu, tichu a nicotě. Dovolili,
aby se z ní stal vrak, ne však docela, jak uvidíš. Měli strach z dal-
šího útoku ze strany Hruunů nebo možná později ze strany něja-
kého jiného, dosud neznámého nepřítele. Poručili tedy Arše, aby
se bránila. Aktivovali plazmová děla a vnější lasery a zachovali
funkčnost obranné zóny, jak jsme se sami ke své vlastní újmě
přesvědčili. A naprogramovali loH tak, aby za ně vykonávala straš-
livou pomstu, aby se znovu a znovu vracela k H’ro Braně, odkud
pocházeli Hruunové, a rozsévala na ní svůj dar nákazy, epidemie
a smrti. Aby Hruunům zabránili vypěstovat si imunitu, vystavili
své nádrže s choroboplodnými zárodky nepřetržité radiaci, jejímž
výsledkem je nekonečná mutace, a vymysleli program automa-
tické genetické manipulace, vytvářející stále novější a smrtelnější
viry.“

„TO JE MI ÚPLNĚ JEDNO,“ zaburácel Kaj Nevis. „UŽ JSI
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TY OSTATNÍ ZASTAVIL? DOKÁŽEŠ JE ZABÍT? VARUJU
TĚ, BUĎ TO OKAMŽITĚ UDĚLÁŠ, NEBO JE PO TOBĚ.“

„Po mně už je každopádně, Kaji Nevisi,“ prohlásil Anittas. „Už
jsem ti to přece říkal. To ty nákazy. Nechali tady uvnitř druhou
obrannou linii. Pro případ, že by někdo opět do lodě pronikl, byla
Archa naprogramovaná tak, aby se probudila a naplnila svoje chod-
by atmosférou, to je sice pravda, ale atmosférou nakaženou tuc-
tem různých chorobných vektorů. Nádrže s choroboplodnými zá-
rodky se promíchávají a kypí už tisíc standardních let, Kaji Nevisi,
takže ty zárodky znovu a znovu mutují. Nemoc, jíž jsem se nakazil,
nemá žádné jméno. Myslím, že to byl nějaký výtrus. Na palubě
jsou antigeny, léky a vakcíny – Archa zároveň vyráběla i tohle
všechno – ale pro mne už je pozdě, příliš pozdě. Nadýchal jsem
se toho a teH to zaživa požírá moji biopolovinu. Moje kyberpolo-
vina je nestravitelná. Mohl jsem nám zajistit nadvládu nad touhle
lodí, Kaji Nevisi. Společně jsme mohli mít moc, jakou má jen bůh.
Místo toho zemřeme.“

„TY ZEMŘEŠ,“ opravil ho Nevis. „A LOĎ JE MOJE.“
„To si nemyslím. Dal jsem tomu idiotskému obrovi pořádný

kopanec, Kaji Nevisi, takže se znovu probudil. Jistě, pořád ještě
je to idiot, je ale vzhůru a čeká na rozkazy, které mu neumíš a nejsi
schopen dát. Jefriho Liona vedu přímo sem a Rica Dawnstarová
se v tomto okamžiku blíží k centrální pilotní kabině. A navíc…“

„NAVÍC UŽ NIC,“ přerušil ho stroze Nevis. Klepeto se s chřup-
nutím zakouslo do kovu a kosti a jediným rychlým cvaknutím
oddělilo kybertechnikovu hlavu od těla. Hlava se odrazila od
Anittasova hrudníku, spadla na podlahu a odkutálela se stranou.
Z hrdla vytryskla krev a silný kabel, který z něj vyčníval, naposle-
dy marně zasyčel a zazářil modrobílou jiskrou; pak se tělo zhrou-
tilo a padlo na řídicí panel počítače. Kaj Nevis zdvihl paži, roz-
máchl se a několikrát do panelu udeřil, dokud z něj nezbyla
pouhá troska a všude po podlaze se neválely stovky plastikových
a kovových střípků.

Ozval se jakýsi pronikavě pisklavý, bzučivý zvuk.
Kaj Nevis se otočil a se zorníkem zářícím krvavě rudě pátral po

jeho původu.
Hlava na podlaze se na něj dívala. Oči z lesklého stříbřitého
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kovu ho nalezly a zaostřily se na něj. Ústa se zkřivila v uslintaný
úšklebek. „A navíc, Kaji Nevisi,“ oslovila ho hlava, „jsem aktivo-
val poslední obrannou linii, kterou zbývající členové imperiální
posádky naprogramovali. Stagnační pole je vypnuté a noční můry
se v tuto chvíli probouzejí. Strážci lodě se tu za okamžik objeví
a zlikvidují tě.“

„K ČERTU S TEBOU!“ zařval Nevis. Šlápl na kybertechniko-
vu hlavu obrovskou kruhovitou podrážkou a přenesl na ni celou
svou váhu. Její nápor rozdrtil ocel i kost a Nevis nohou vytrvale
točil sem a tam, sem a tam, dupal po ní, dokud mu pod podpat-
kem nezbývalo nic než rudošedá kaše, místy posetá bílými a stří-
brnými skvrnami.

A pak se konečně dočkal ticha.

Dlouhou dobu, celé dva kilometry nebo ještě víc, běželo všech
šest vodicích lišt v podlaze paralelně, přestože pouze stříbrná lišta
pulzovala zářícím životem. Jako první se odklonila červená, která
na jedné z křižovatek odbočila doprava. Purpurová lišta skončila
o kilometr dál u širokých dveří, z nichž se vyklubal vchod do úz-
kostlivě čisté haly, v níž se nacházel komplex automatizované
kuchyně a jídelny. Rica Dawnstarová byla v pokušení zastavit se
a komplex důkladněji prozkoumat, ale stříbrná linka netrpělivě
blikala a stropní světla jedno po druhém zhasínala a pobízela ji
kupředu hlavní chodbou.

Konečně dorazila na její konec. Široká chodba, kterou sledova-
la, se začala postupně stáčet doleva a vyústila do dalšího, právě
tak velkolepého koridoru. Ten pak skončil v obrovském kruhovi-
tém prostoru, z něhož se jako paprsky kola větvil půltucet men-
ších chodbiček. Strop byl kdesi vysoko nad ní. Podívala se vzhůru
a spatřila přinejmenším tři další úrovně, navzájem propojené láv-
kami, můstky a velkými kruhovitými balkony. V náboji kola se
tyčila jediná velká šachta, která stoupala od podlahy až ke stro-
pu – očividně to byl výtah.

Modrá lišta mířila do jednoho paprsku, žlutá do druhého a ze-
lená do třetího. Rozsvícená stříbrná lišta vedla přímo ke dveřím
výtahu. Když se k nim přiblížila, dveře se samy otevřely. Rica za-
jela se skútrem k patě šachty, zastavila, sesedla a zaváhala. Výtah
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ji zval k nástupu, jeho kabina však působila nepříjemně klaustro-
fobicky.

Váhala příliš dlouho.
Všechna světla zhasla.
Zůstala pouze stříbrná lišta, jediná tenká stužka, která jako prst

ukazovala přímo kupředu. A samotný výtah, jehož světla dosud
zářila.

Rica Dawnstarová se zamračila, vytáhla jehlovou pistoli a vešla
dovnitř. „Nahoru, prosím,“ přikázala. Dveře se zavřely a výtah
začal stoupat.

Jefri Lion navzdory váze všech zbraní, které nesl, rázoval svižným
krokem. Od té doby co opustil Celise Waanovou, se cítil dokonce
líp než předtím; ta ženská mu stejně byla jen na obtíž a pochybo-
val o tom, že by mu v nějaké potyčce byla co platná. Už předtím
zvážil možnost kradmého a nepozorovaného přístupu a zavrhl ji.
Z Kaje Nevise a z jeho válečného obleku neměl strach. Nepochy-
boval samozřejmě o tom, že je impozantně obrněný, koneckon-
ců ho však vyrobili nějací mimozemšPané a Lion byl vyzbrojen
nejničivějšími pozemskými imperiálními zbraněmi, využívajícími
špičkových technologických a vojenských schopností Federální-
ho impéria, které měla stará Země k dispozici před Kolapsem.
O žádných Unquincích v životě neslyšel, takže to nejspíš nijak
zvlášP vynikající zbrojíři nebyli. Nepochybně šlo o nějakou hran-
gánskou zotročenou rasu. Udělá s Nevisem krátký proces, pokud
ho najde, a s tou zrádkyní Rikou Dawnstarovou také – s ní i s tou
její ubohou jehlovou pistolkou. Už se těšil, až uvidí, jak dokáže
jehlová pistole obstát proti plazmovému kanonu. Ano, na to se
vážně těšil.

Lion přemýšlel o tom, jaké asi mají s Archou plány Nevis a jeho
nohsledové. Nepochybně chystají něco ilegálního a nemorálního.
Na tom ovšem vůbec nezáleželo, protože téhle lodi měl v úmyslu
zmocnit se on – Jefri Lion, přidružený profesor vojenské historie
v ShanDellorském středisku a někdejší druhý taktický analytik třetí
perutě Skaeglayových dobrovolníků. Měl v úmyslu zmocnit se
klonolodě EIS, možná s Tufovým přispěním, podaří-li se mu ho
nalézt, v každém případě však měla připadnout jemu. A rozhod-
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ně se potom nechystal takový poklad prodat s cílem hamižného
osobního zisku. Ne, odletí s touhle lodí až na Avalon, do slavné
Akademie lidských znalostí, a předá jim ji pod podmínkou, že
bude jmenován vedoucím jejího výzkumu. Bude to projekt, který
mu vydrží po celý zbytek života, a až tento život skončí, bude se
o Jefrim Lionovi, učenci a válečníkovi, mluvit jedním dechem se
samotným Kleronomasem, který z Akademie udělal takovou in-
stituci, jakou dnes je.

Lion s hrdě vztyčenou hlavou vytrvale kráčel středem chodby
a sledoval oranžovou vodicí lištu; do kroku si začal pohvizdovat
bezstarostnou pochodovou melodii, kterou se u Skaeglayových
dobrovolníků naučil před dobrými čtyřiceti lety. Hvízdal si a po-
chodoval, pochodoval a hvízdal si.

Dokud lišta nezhasla.

Celise Waanová zůstala dlouhou dobu sedět na podlaze s ruka-
ma pevně zkříženýma na prsou a s ublíženě zamračeným výrazem
ve tváři. Zůstala sedět, dokud v dáli úplně neodezněla ozvěna
Lionových kroků. Seděla a lítostivě přemýšlela o všech urážkách
a příkořích, s nimiž byla nucena se smířit. Všichni byli úplně
nemožní, všichni do jednoho. Měla vědět, že není rozumné svěřit
svůj osud do rukou tak beznadějně neschopné a nezdvořilé po-
sádky. Anittas byl víc stroj než člověk, Rica Dawnstarová nesty-
datá malá poběhlice, Kaj Nevis nebyl nic jiného než obyčejný
kriminálník a pro Havilanda Tufa prostě nenacházela odpovída-
jící výraz. Dokonce i Jefri Lion, její kolega, se nakonec ukázal
jako nespolehlivý. Morová hvězda byla jejím objevem, ona je
seznámila s jejím tajemstvím a čeho se jí za to dostalo? Nepohod-
lí, hrubosti a nakonec ponechání vlastnímu osudu. Jenže Celise
Waanová už se s tím nadále nehodlala smiřovat. Rozhodla se, že
se o loH nebude dělit s žádným z nich. Je to její nález a bude to
také ona, kdo se s ní vrátí do Shandicity a podle shanDellorských
zákonů o záchranných pracích ji nechá prohlásit za svůj majetek,
na což má plné právo. A pokud si někdo z jejích ničemných spo-
lečníků bude chtít stěžovat, bude na ni muset podat soudní žalo-
bu. Mezitím neměla v úmyslu ani s jedním z nich vyměnit jediné
slovo, už nikdy.
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Začínal ji pobolívat zadek a pomalu jí dřevěněly nohy. Příliš
dlouhou dobu seděla ve stejné poloze. Kromě toho ji bolelo v zá-
dech a měla hlad. Přemýšlela o tom, jestli se na palubě tohohle
zatraceného vraku najde nějaké místo, kde by sehnala něco sluš-
ného k jídlu. Možná by se i našlo. Počítače očividně fungovaly,
obranné systémy také, a teH dokonce svítila světla, takže bylo
možné, že funguje i jídelna. Vstala a rozhodla se, že se po ní půjde
podívat.

Havilandu Tufovi bylo jasné, že se něco děje.
Intenzita hluku v obrovské šachtě pomalu, ale znatelně stoupa-

la. Naprosto zřetelně rozeznával jakýsi hluboký bzučivý zvuk
a také ono tlumené klokotání bylo teH o něco zřetelnější. A sus-
penzní kapalina v nádrži s tyrannosaurem jako by řídla a měnila
barvu. Krouživé rudé víry se rozplynuly nebo je z nádrže něco od-
sálo a žlutavá tekutina s každým uplynulým okamžikem nabývala
na průhlednosti. Tuf sledoval, jak se z jedné stěny nádrže vysunula
mechanická ruka. Vypadalo to, jako by ještěrovi dávala nějakou
injekci, přestože Tuf ve špatném osvětlení jen stěží rozeznával
podrobnosti.

Haviland Tuf dospěl k závěru, že nastal čas pro strategický
ústup. Poodstoupil od nádrže s tyrannosaurem a zamířil dál stře-
dem šachty. Ušel jen malý kus cesty, když narazil na jednu z oněch
pracovních počítačových stanic, kterých si všiml už dříve. Zasta-
vil se.

Nedělalo mu prakticky žádné potíže identifikovat charakter
a účel této kabiny, na kterou náhodou narazil. V útrobách Archy
se nacházela obrovská buňková knihovna, obsahující vzorky tkání
doslova milionů nejrůznějších druhů rostlinných, živočišných a vi-
rových životních forem, pocházejících z nesčíslného množství svě-
tů; tak ho alespoň informoval Jefri Lion. Tyto vzorky se pak klo-
novaly podle požadavků lodních taktiků a biologických inženýrů,
takže Archa a její ztracené sesterské lodě mohly vysílat choroby
schopné zdecimovat obyvatelstvo celé planety, hmyz, který totál-
ně zničil její úrodu, rychle se množící armády drobných živočichů,
které dokonale rozvrátily ekologii a potravinový řetězec, či do-
konce strašlivé mimozemské dravce, kteří v srdcích nepřítele
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rozdmychávali plamen strachu. Všechno však začínalo klonová-
ním.

Tuf nalezl klonovací laboratoř. Jednotlivá pracoviště byla vyba-
vena zařízením, určeným pro složitou mikrochirurgii, a nádr-
že nepochybně představovaly prostory, v nichž se vzorky buněk
opatrovaly a pěstovaly ke zralosti. Lion se před ním také zmínil
o chronosmyčce, o onom ztraceném tajemství obyvatel Zemské-
ho impéria, o poli, které dokázalo doslova zakřivit samotnou
strukturu času, byP pouze v malé omezené oblasti a za cenu ob-
rovské vynaložené energie. Tímto způsobem bylo možné nechat
klony dozrát k dospělosti za pouhých několik hodin nebo je ne-
změněné udržovat při životě celá tisíciletí.

Haviland Tuf přelétl pohledem jednotlivá pracoviště, počítačo-
vou stanici i Hříbečka, jehož drobné tělíčko dosud nesl v náručí.

Potřebné technologie byly nepochybně uloženy v počítači. Mož-
ná tam dokonce byl i nějaký instruktážní program. „Tak tak,“
zabručel si pro sebe Haviland Tuf. Připadalo mu to naprosto
logické. Samozřejmě nebyl žádný kybertechnik, byl to však inte-
ligentní člověk, který doslova celý svůj život pracoval s počítačo-
vými systémy nejrůznějších typů.

Haviland Tuf přistoupil k jedné z pracovních stanic, opatrně
položil Hříbečka pod kryt mikroobrazovky a zapnul ovládací pa-
nel počítače. Příkazy mu zprvu nedávaly sebemenší smysl, přesto
se však nevzdával.

Po několika minutách byl cele pohroužen do své práce – natolik,
že vůbec nezaregistroval hlasité bublání, které se za jeho zády
ozvalo v okamžiku, kdy z nádrže s tyrannosaurem začala odtékat
řídká žlutá kapalina.

Kaj Nevis si násilím proklestil cestu ven ze systémové substanice
a rozhlížel se po něčem, co by mohl zabít.

Byl plný vzteku – vztekal se sám na sebe za to, že byl netrpělivý
a nepřemýšlel. Anittas mohl být užitečný: Nevis prostě nepočítal
s tím, že by vzduch v lodi mohl obsahovat nějakou nákazu. Dříve
nebo později by byl toho zatraceného kybertechnika samozřejmě
musel stejně zabít, na tom by však nebylo nic obtížného. A teH se
všechno totálně hroutilo. Nevis si ve válečném obleku připadal
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bezpečně, ale přesto pociPoval nervozitu. Vůbec se mu nelíbilo,
když se dozvěděl, že Tufovi a ostatním se nějak podařilo dostat
se na palubu. Tuf o tom pitomém obleku koneckonců věděl víc
než on a možná že znal i jeho nedostatky.

Jeden z těchto nedostatků už identifikoval i sám Kaj Nevis –
začínala se mu tenčit zásoba vzduchu. Moderní skafandry, jako
byl ten, který měl na sobě Tuf, obsahovaly recyklační vzduchovou
jednotku. Bakterie, jimiž byly infikovány jejich filtry, přeměňova-
ly kysličník uhličitý v kyslík stejným tempem, jakým stačil člověk
přeměňovat kyslík v kysličník uhličitý, takže nikdy nehrozilo ne-
bezpečí, že by vzduch mohl dojít, pokud vás totiž ty zatracené
breberky nevypekly a nepochcípaly vám. Jeho válečný oblek však
byl primitivní; měl sice velkou, ale přesto omezenou zásobu vzdu-
chu v těch čtyřech obrovských nádržích na zádech. A kontrolka
v jeho přilbě, pokud ji totiž interpretoval správně, signalizovala,
že jedna z těchto nádrží je už skoro prázdná. Pořád ještě mu
zbývaly tři, což by mu mělo poskytnout víc než dost času na to,
aby se stačil zbavit všech ostatních, pokud je ovšem najde. Přesto
se ho zmocňoval neklid. Byl obklopen dokonale dýchatelným
vzduchem, tím si byl jist, ale po tom, co se stalo kybertechnikovi,
ani náhodou nebyl ochoten otevřít svoji přilbu. Organická část
Anittasova těla se rozložila rychleji, než by byl Nevis považoval
za možné, a ta černá břečka, která kybertechnika rozleptala ze-
vnitř, byla tím nejodpornějším, co Kaj kdy viděl za celý život, který
byl na různé odporné scény neobyčejně bohatý. Kaj Nevis se
rozhodl, že by se raději udusil.

Žádné takové nebezpečí mu ale nehrozilo. Pokud bylo tu zatra-
cenou Archu možné zamořit, určitě ji také bylo možné nějak de-
kontaminovat. Musí jen najít pilotní kabinu a přijít na to, jak to
udělat. Stačil by dokonce i jeden jediný vyčištěný sektor. Samo-
zřejmě, Anittas tvrdil, že Rica Dawnstarová už se do pilotní ka-
biny dostala, to ho ale nijak nevyvedlo z míry. Naopak se na jejich
opětovné setkání svým způsobem těšil.

Vybral si namátkou jeden směr a vydal se na cestu; jeho obrně-
né nohy hlasitě dopadaly na podlahu. Jen aP ho slyší – co mu na
tom záleží? Ten zatracený oblek se mu fakt líbil.

* * *
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Rica Dawnstarová se pohodlně uvelebila v kapitánském křesle
a prohlížela si data, která si nechala vyvolat na hlavní televizní
obrazovku. Velké, bohatě polstrované křeslo, potažené pohodl-
ným starým plastem, jí připadalo jako trůn. Báječně se v něm
odpočívalo. Problém byl v tom, že v něm člověk nedokázal dělat
prakticky nic jiného než odpočívat. Velitelský můstek byl očividně
koncipován tak, aby se kapitán mohl rozvalovat na svém trůnu
a rozdílet rozkazy, zatímco ostatní důstojníci – v horní části můst-
ku bylo devět dalších pracovních stanic a v řídicím prostoru pod
ní ještě dvanáct – obstarávali veškeré konkrétní programování
a mačkání tlačítek. Protože Rica Dawnstarová neměla dostatek
předvídavosti, aby si s sebou na palubu přivedla devět pomocných
sil, byla nucena přebíhat po můstku sem tam, od jedné stanice ke
druhé, chtěla-li se pokusit Archu znovu uvést do provozuschop-
ného stavu.

Trvalo jí to delší dobu – byla to únavná práce, a když zadala ně-
jaké příkazy z nesprávné substanice, nestalo se vůbec nic. Poma-
lu, krok za krokem, však zjišPovala, jak na to. Nebo přinejmenším
měla pocit, že dosahuje určitého pokroku.

A byla v bezpečí. To bylo jejím prvním cílem, zamknout za se-
bou výtah tak, aby nikdo jiný nemohl vyjet nahoru a překvapit ji.
Dokud byla tady nahoře a ostatní tam dole, měla Rica Dawnsta-
rová v ruce všechny trumfy. Každý sektor lodě měl svou vlastní
substanici a každá specializovaná funkce – od obrany přes klono-
vání a řízení pohonných jednotek až po ukládání dat – měla
vlastní subsvazek a vlastní velitelské stanoviště, odtud shora však
na ně mohla na všechny dohlížet a zrušit jakýkoli příkaz, který by
se snažil zadat kdokoli jiný. Pokud si ho všimne. A pokud přijde
na to, jak to udělat. V tom byl její problém. Mohla obsadit vždy
pouze jednu stanici a něčeho mohla dosáhnout pouze tehdy, když
vydedukovala správnou sekvenci příkazů. Jistě, právě teH na tom
pracovala metodou pokusu a omylu, byla to však zdlouhavá a ne-
ohrabaná procedura.

Pohodlně se položila na polstrované opěradlo svého trůnu a pro-
hlížela si zobrazená data; byla na sebe hned z několika důvodů
pyšná. Jak se zdálo, podařilo se jí provést celkovou kontrolu stavu
lodi. Archa jí už předtím podala kompletní zprávu o utrpěných
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škodách v těch sektorech a systémech, které byly tisíc let vyřazeny
z provozu a čekaly na opravy přesahující možnosti samotné lodě.
TeH ji informovala, jaké programy jsou právě zapojeny.

ObzvlášP impozantní byl seznam prostředků biologické obrany,
svým způsobem jí však naháněl hrůzu. Pokračoval bez přerušení
dál a dál. Rica v životě neslyšela o třech čtvrtinách chorob, které
proti nim byly na uvítanou vypuštěny, jejich názvy však zněly ne-
smírně ošklivě. Anittas byl už teH nepochybně napojen na ten
velký program na věčnosti. Jejím dalším cílem by jednoznačně mělo
být pokusit se izolovat velitelský můstek od zbytku lodi, ozářit ho
a dezinfikovat a pak se podívat, jestli se jí podaří dostat sem ně-
jaký neinfikovaný vzduch. V opačném případě začne být v jejím
skafandru za den nebo za dva pěkně husto.

Nahoře na obrazovce se rozsvítil nápis:

BIOLOGICKÁ OBRANA, FÁZE JEDNA (MIKRO)
HLÁŠENÍ UKONČENO

BIOLOGICKÁ OBRANA, FÁZE DVĚ (MAKRO)
ZAČÁTEK HLÁŠENÍ

Rica se zamračila. Makro? Co to zatraceně mělo znamenat?
Velké epidemie?

POČET ZÁLOŽNÍCH BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ
V POHOTOVOSTI: 47

informovala ji obrazovka; tuto poněkud záhadnou informaci
následoval poměrně dlouhý seznam čísel jednotlivých druhů. Byl
to nudný seznam. Rica se znovu pohodlně natáhla na opěradlo
kapitánského trůnu. Když seznam skončil, začaly se na obrazovce
rozsvěcet další zprávy.

VŠECHNY KLONOVACÍ PROCEDURY KOMPLETNÍ
FUNKČNÍ PORUCHA V NÁDRŽÍCH č. 671, 3312, 3379

NARUŠENÉ EXEMPLÁŘE VYŘAZENY
STAGNAČNÍ POLE VYPNUTO

ZAHÁJEN CYKLUS UVOLŇOVÁNÍ
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Rica Dawnstarová si vůbec nebyla jistá, že se jí tyhle informa-
ce zamlouvají. Cyklus uvolňování, pomyslela si. Co se to vlastně
uvolňuje? Na jedné straně byl tam venku pořád ještě Kaj Nevis;
pokud mu tahle druhá obranná fáze dokáže znepříjemnit život,
pokud odvede jeho pozornost nebo ho dokonce zlikviduje, bude
jí to všechno vyhovovat. Na druhé straně ji už teH čekalo řešení
úkolu, jak se zbavit všech těch epidemií. O žádné další problémy
nestála. Zprávy se začaly střídat větší rychlostí.

DRUH Č. 22-743-88639-04090
DOMOVSKÁ PLANETA: VILKAKIS

OBECNÉ POJMENOVÁNÍ: DRÁKULŮV PLÁŠŤ

stálo na obrazovce. Rica se prudce napřímila. Něco už o Vilka-
kisu a o jeho Drákulových pláštích slyšela. Ohavné potvory. Mat-
ně si vzpomínala, že jsou to nějací létající noční upíři. Tupí
tvorové, ale neuvěřitelně citliví na zvuk a abnormálně agresivní.
Zpráva zhasla. Místo ní se objevila jediná řádka.

ZAHAJUJI UVOLNĚNÍ

Toto sdělení chvíli na obrazovce zůstalo, potom je nahradila
kratší řádka, jediné slovo, které jednou, dvakrát a potřetí zabli-
kalo a pak zmizelo:

UVOLNĚN

Hmm, bylo snad možné, že by si Drákulův plášP dal Kaje Nevise
k obědu? Nejspíš ne, pomyslela si Rica Dawnstarová – alespoň
pokud na sobě bude mít ten pitomý obrněný skafandr. „To je tedy
báječné,“ prohlásila nahlas. Sama žádný válečný oblek neměla,
což znamenalo, že Archa přidělává problémy jí, a ne Nevisovi.

DRUH Č. 13-612-71425-88812
DOMOVSKÁ PLANETA: JATKA

OBECNÉ POJMENOVÁNÍ: PEKLOKOČKY
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Rica neměla ponětí, co jsou peklokočky zač, nijak zvlášP však
netoužila po tom, aby se to dozvěděla. O Jatkách už samozřejmě
slyšela – byla to jakási prazvláštní malá planetka, která zlikvido-
vala tři různé kolonizační expedice; o jejích životních formách se
mluvilo jako o jednoznačně nepřátelských. Dostatečně nepřátel-
ských na to, aby se prokousaly Nevisovým válečným oblekem?
O tom si dovolila pochybovat.

ZAHAJUJI UVOLNĚNÍ

Kolik dalších potvor proti nim ještě loH vypustí? Něco kolem
čtyřiceti, rozpomněla se. „To je skvělé,“ postěžovala si zatrpkle.
Celá loH bude plná víc než čtyřiceti hladových příšer a každá z nich
bude schopná dát si k obědu oblíbenou dcerušku její matky. Tak
to ne, takhle by to nešlo, ani náhodou. Rica vstala a rozhlédla se
po můstku. Kam musí jít, aby s tím nesmyslem skoncovala?

UVOLNĚN

Rica se přehoupla přes opěradlo kapitánského křesla, rychlým
krokem zamířila zpět do sektoru, který si v duchu označila jako
velitelské stanoviště obrany, a nařídila mu, aby zrušil svůj součas-
ný program.

DRUH Č. 76-102-95994-12965
DOMOVSKÁ PLANETA: JAYDEN DVĚ
OBECNÉ POJMENOVÁNÍ: SÍŤOVEC

Před očima jí zablikala světélka a malá obrazovka na ovláda-
cím panelu ji informovala, že vnější obranná zóna Archy byla
vypojena. Nahoře na hlavní obrazovce však pokračoval přehled
hlášení.

ZAHAJUJI UVOLNĚNÍ

Rica ze sebe vychrlila proud kleteb. Její prsty začaly rychle
přebíhat po ovládacím panelu a snažily se dát systému na vědomí,
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že to nejsou vnější obranné mechanismy, které chce vypojit, ale
druhá fáze biologické obrany. Stroj jí zřejmě nerozuměl.

UVOLNĚN

Konečně přístrojová deska zareagovala. Oznámila jí, že je u ne-
správného ovládacího panelu. Vztekle se zašklebila a rozhlédla
se kolem. Samozřejmě. Tohle byla vnější obrana, tvořená zbraňo-
vými systémy. Někde musela být i stanice řídící biologickou obranu.

DRUH Č. 54-749-37377-84921
DOMOVSKÁ PLANETA: PSC92, TSC749,

NEPOJMENOVANÁ
OBECNÉ POJMENOVÁNÍ: DRTIVÁLEC

Rica přešla k další stanici.

ZAHAJUJI UVOLNĚNÍ

Systém na její příkaz ke zrušení sekvence zareagoval nechápa-
vým dotazem. V tomhle subsystému nebyl žádný aktivní program.

UVOLNĚN

Čtyři, pomyslela si mrzutě. „To už by stačilo,“ prohlásila nahlas.
Přešla k další stanici, vyPukala příkaz ke zrušení programu a po-
kračovala dál, aniž by čekala, jestli bude mít nějakou odezvu; za-
stavila se u dalšího ovládacího panelu, zadala další příkaz ke
zrušení a vyrazila dál.

DRUH Č. 67-001-00342-10078
DOMOVSKÁ PLANETA: ZEMĚ (VYHYNULÝ DRUH)
OBECNÉ POJMENOVÁNÍ: TYRANNOSAURUS REX

TeH už utíkala. Rozběhnout se, zrušit, rozběhnout se, zrušit,
rozběhnout se, zrušit.
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ZAHAJUJI UVOLNĚNÍ

Jak nejrychleji byla schopná, oběhla kolem dokola celý můstek.
Když byla hotová, nemohla si být ani jista tím, který příkaz u které
stanice byl ten pravý. Na obrazovce však svítilo hlášení:

CYKLUS UVOLŇOVÁNÍ PŘERUŠEN
POČET VYŘAZENÝCH BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ: 3
POČET UVOLNĚNÝCH BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ: 5

POČET ZÁLOŽNÍCH BIOLOGICKÝCH ZBRANÍ
V POHOTOVOSTI: 39

BIOLOGICKÁ OBRANA, FÁZE DVĚ (MAKRO)
HLÁŠENÍ UKONČENO

Rica Dawnstarová stála s rukama zapřenýma v bok a zamyšle-
ně se mračila. Dostalo se jich ven pět. To by ještě nebylo nejhorší.
Myslela si, že se jí to podaří zarazit po čtvrtém exempláři, ale její
příkaz musel přijít o zlomek sekundy později. No, co se dalo
dělat? Koneckonců, co k čertu byl nějaký tyrannosaurus rex?

Alespoň tam venku nebyl nikdo jiný než Nevis.

Bez lišty, která by ho naváděla, netrvalo Jefrimu Lionovi dlouho,
než se v labyrintu vzájemně propojených chodeb ztratil. Nakonec
se začal držet jednoduché zásady: vybírat si raději širší chodby
než užší, na křižovatkách stejně velkých chodeb zahýbat doprava
a všude, kde to bylo možné, mířit dolů. Tato zásada se osvědčila.
Netrvalo dlouho a zaslechl nějaký zvuk.

Přitiskl se ke zdi, i když jeho snaze skrýt se poněkud bránila ne-
foremná masa plazmového kanonu, který nesl na zádech. Pozor-
ně se zaposlouchal. Ano, nebylo pochyb o tom, že slyší nějaký
zvuk. Bylo to někde nahoře před ním. Kroky. Hlasité kroky, sice
ještě dost vzdálené, ale mířící jeho směrem – Kaj Nevis ve svém
válečném obleku.

Jefri Lion se spokojeně usmál, shodil ze zad plazmový kanon
a začal vztyčovat jeho stojan.

* * *
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