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PROLOG
Je vlahý letní večer. Ležím na břehu rybníka, vedle mne tiše oddy-
chuje žena a já očima hledám souhvězdí, která se s přibývajícím ča-
sem stále zřetelněji objevují. Tam jsem byl, tudy jsme letěli, někde 
tam jsme zahájili poslední skok – a stalo se to vůbec? Přitom chy-
bělo tak málo, aby se už žádný člověk nikdy ke hvězdám nevydal.

Hádám, že bych se měl představit. Jmenuji se Hal. Divné jmé-
no, co? Za ně vděčím otci, profesorovi v Oxfordu a známému žer-
téři, který mi přes protesty matky dal jméno po ústavním počítači. 
Ještěže nepřidal typové nebo inventární číslo. Nicméně, snad právě 
díky jménu jsem se stal počítačovým expertem, fyzikem a nakonec 
i astronautem. Vrcholem mé kariéry mělo být velení na kosmické 
lodi Prométheus.
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Ačkoli jsme byli desátou výpravou, která měla k  dispozici 
techniku nadsvětelných letů, Prométheus byl první lodí se zaří-
zením takzvaných skoků. Jednalo se o přesun v čase kratším, než 
jaký umožňovala rychlost přesahující třeba i stonásobek rychlosti 
světla. Důležité také bylo, že Prométheus měl k  dispozici účinné 
kompenzátory setrvačnosti, neboť při přechodu na  podsvětelnou 
rychlost a obráceně by se bez kompenzátorů stal ze všeho živého 
na palubě jen krvavý kečup.

Díky této technice jsme se mohli vydat až k samým hranicím 
galaxie, prozkoumat ji po celém obvodu a pokusit se nalézt život. 
Samozřejmě inteligentní. Žádný jsme nenalezli. Přivezli jsme sice 
několik pečlivě sesbíraných bakterií na  čtvrtém měsíci jakéhosi 
plynného obra, ale domluvte se třeba se spirochetou? Došli jsme 
k  závěru, že pozemský život je jedinečný, že jsme v  galaxii sami, 
a rozhodli se pro návrat domů.

I přesto, že jsme měli k dispozici zmíněné skokové zařízení, ná-
vrat nebyl jednoduchý. Nacházeli jsme se vůči Zemi na protilehlé 
straně galaxie a přes střed jsme se nechtěli pustit. Tam číhá velká 
černá díra a ta by nás určitě pohltila. Zvolili jsme proto delší cestu, 
využili skoků a vraceli se po několikanásobné sečně. Znamenalo to 
uložit se k hibernačnímu spánku, protože i  let nadsvětelnou rych-
lostí v  kombinaci se skoky byl dlouhý. Navíc závěrečný přechod 
na podsvětelnou rychlost je riskantní manévr, který lidský organi-
smus jen těžko ustojí v bdělém stavu. Slabším jedincům dokonce 
hrozí smrt, a to i když kompenzátory setrvačnosti pracují na plný 
výkon. Samozřejmě s  patřičnou rezervou. Během hibernačního 
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spánku nad námi bděla umělá inteligence, která se nakonec ukázala 
být více člověkem než robotem, nebo chcete-li palubním počítačem.

Nyní vám ale musím představit posádku. Mým zástupcem 
a prvním pilotem na Prométheu byl Petr. Měl už s řízením kosmic-
ké lodi zkušenosti, neboť v hodnosti majora vedl výpravu Predáto-
ra k pásmu asteroidů. Predátor byla loď, která jako první docílila 
nadsvětelné rychlosti. Jednalo se sice jen o  krátkou výpravu, ale 
možnost budoucích mezihvězdných letů se plně prokázala. Dalších 
osm výprav pronikalo stále hlouběji do nitra galaxie, až přišla řada 
na Prométhea.

Petr byl vynikajícím letcem a křeslo prvního pilota na Pro-
métheu si plně zasloužil. Zvládl vše, co mělo křídla nebo výfu-
kové trysky, počínaje kluzákem a konče hvězdoletem. Při první 
výpravě byl s ním na palubě i další člen posádky, náš felčar Alan. 
Tehdy měl za  úkol zmapovat zdravotní stav lidí při přechodu 
na  nadsvětelnou rychlost, v  Prométheu zase ověřoval vliv sko-
ků na lidský organismus. Jako doktor zastával i funkci vědecké-
ho důstojníka. Škoda že ho nenapadlo podívat se na  psychiku 
našeho robota ještě před odletem. To ale předbíhám. Druhým 
pilotem byl poručík Marek a palubním inženýrem podporučík 
Patrik. Benjamínkem výpravy byl jediný poddůstojník na  pa-
lubě, seržant Olaf. Zastával funkci velitele zbraňových systémů 
a byl zatraceně dobrý.

Jak vidíte, na  palubě Prométhea se nenacházely ženy. Bylo to 
logické. Už před odletem nám bylo jasné, že v důsledku dlouhého 
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působení nadsvětelné rychlosti a  následných skoků se nevrátíme 
do  naší doby. Věřili jsme ale, že se nám podaří zařadit do  lidské 
společnosti třeba i v daleké budoucnosti. Navíc, jak chcete na pa-
lubě vychovávat děti. Dobrovolně jsme se tedy odsoudili k něko-
likaletému celibátu, a to i přesto, že jsme nakonec přece jen jednu 
ženu na palubě měli.
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EVA
Už vám asi svítá. Během těch dlouhých měsíců, kdy se připravova-
la naše výprava, vědci mimo jiné řešili problém, jakou formou by 
s námi měl palubní počítač komunikovat. Komunikace předešlých 
výprav probíhala prostřednictvím bezdrátového přenosu audio 
signálu nebo zobrazením na panelu displejů. Ukázalo se, že forma 
hovoru je nejen nejrychlejší, ale také z  hlediska lidské psychiky 
nejvhodnější. Nicméně, technika opět pokročila, přičemž o násle-
dujícím věděla jen malá skupinka vědců. Náš počítač byl schopen 
sám sebe prezentovat jako prostorový holografický obraz a navodit 
tak dojem dalšího člena posádky, kterým také ve skutečnosti byl. 
Když jsme se o tom na jedné z přípravných porad dozvěděli, bylo 
to pro nás příjemné překvapení. Navíc jsme si mohli vybrat. Dal-
šího kamaráda do  party, nebo holku. Hádejte, koho jsme zvolili. 
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A hádat můžete jen jednou. Hned jsme ji také pokřtili na EVU, to 
podle známé pramáti. Doufali jsme, že to nebude nějaká šeredka, 
nebo naopak zmalovaná slečinka. Nebyla. Působila dojmem oby-
čejného děvčete, se kterým bys klidně prochodil hory křížem krá-
žem a nenudil se. Mělo to ale jeden háček. Nesměl se jí nikdo do-
tknout, to nesnášela. Samozřejmě ne na intimních místech, to by 
si nikdo z nás nedovolil. Ono ale stačilo vzít ji kolem ramen. Ruka 
milou EVOU projela jako nůž máslem a malér byl hotov. Když to 
dobře dopadlo, tak se na nás jen mračila, v horším případě zmizela 
a komunikovala s námi hlasem počítače. Naštěstí zpravidla netru-
covala dlouho, zase se v řídicím středisku objevila a prozářila ho 
svým úsměvem. Dokonce se někdy zdálo, že se pomalu stává člově-
kem. Ten, kdo dobře zná paní a dívky, mi jistě rozumí.

EVU jsme nikdy neviděli jinak než v kombinéze člena posádky. 
Slušela jí. Vždy ale, když jsme ulehli k hibernačnímu spánku a ona 
bděla nad Prométheem, se na  palubě dělo cosi velmi podivného. 
Ono představovat si EVU jen jako holografickou postavu by byl vel-
ký omyl. Svým způsobem se v daném okamžiku nacházela v kaž-
dičkém koutu Prométhea a  ne jen jako hologram v  řídicí kabině. 
To vědci samozřejmě věděli. Co ovšem netušili, že se její osobnost 
bude každým dalším skokem měnit. Dosud se o příčinách doha-
dují. Já si osobně myslím, že přes zásah kompenzátorů setrvačnosti 
byly při skocích její obvody extrémně namáhány, což nakonec vy-
ústilo v nepředvídatelný efekt. EVA se stále více stávala člověkem, 
tedy ženou. Samozřejmě jen po duševní stránce, fyzicky to nebylo 
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možné. A tak se stávalo, že když jsme spali, po palubách Prométhea 
se proháněla dívka s rozevlátými vlasy, brouzdala se trávou a ko-
lem hlavy jí létali motýli. Přesně tak, jak to viděla v databázi filmů 
určených pro naše pobavení, které měla ve své počítačové paměti. 
Občas zaběhla i do hibernačního sálu, aby se podívala, jak spíme. 
Že je vše v pořádku, to samozřejmě věděla. Čidla podpory života 
jí nepřetržitě podávala informace. Jindy zase postávala v  rouchu 
pramáti Evy před bočními displeji a srovnávala svou postavu s fil-
movými kráskami. Snad někdy tehdy se v EVĚ začal rodit pocit ne-
příliš vzdálený lásce, který začala cítit ke každému členu posádky 
a který měl nakonec rozhodující význam nejen pro naši výpravu, 
ale doslova pro celé lidstvo.
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001KAPITOLA PRVNÍ

NÁVRAT
Hvězdolet Prométheus byl připraven k  poslednímu skoku a  sou-
časně i k přechodu na podsvětelnou rychlost. EVA seděla za veli-
telským pultem. Už to nebylo ono rozevláté děvče prohánějící se 
chodbami hvězdoletu, ale soustředěný člen posádky. Vydala pokyn 
záznamovému zařízení, tedy vlastně sobě, a začala vysílat zprávu 
pro palubní deník.

Třináct hodin dvacet šest minut palubního času, tisící 

osmý den letu. Jsme na začátku posledního skoku. Po jeho 

dokončení přecházím na podsvětelnou rychlost. Posádka 

je v hibernaci. Prostorové souřadnice souhlasí, zapínám 

kompenzátory setrvačnosti na plný výkon. EVA pro palub-

ní deník. Konec.
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Na palubě Prométhea se nic nezměnilo. EVA i nadále seděla 
v Halově křesle, jen všudypřítomný šum, který provázel let a po-
sádka ho už nevnímala, přešel do hlubšího tónu. Zato za čelní-
mi okny z průhledného pancéřového keramoplastu mizel okolní 
vesmír a  nahradily ho různé barevné efekty. Na  začátku skoku 
jasně zazářila růžová barva, postupně přešla v  zelenou a  před 
opětovným objevením vesmíru se kolem lodi míhaly fialové 
a černé pruhy. Pak zase vzplály hvězdy a vypadalo to, jako by se 
hvězdolet zastavil. Samozřejmě šlo o  zrakový klam. Stále jsme 
letěli vysokou rychlostí, přestože hvězdolet začal vůči sluneční 
soustavě zpomalovat.

Protože byl Prométheus vybaven komunikačním zaříze-
ním s nadsvětelnou signalizací, EVA začala vysílat zprávu, kte-
rá měla Zemi informovat o  našem návratu, a  byla připravena 
přijmout odpověď. Během prodlevy, která nutně nastala, se 
v křesle protáhla, jak to často viděla u lidí. Její stále zřetelnější 
lidské chování se nedalo přehlédnout a určitě by neuniklo po-
zornosti posádky, kdyby s  ní ovšem byla v  kokpitu a  neležela 
v hibernačních kójích. 

Okolní vesmír se tvářil lhostejně. Lhostejný byl i  k  Pro-
métheu a  ke  všemu, co se dělo na  jeho palubě. I  přes snižová-
ní rychlosti hvězdolet rychle zkracoval vzdálenost k  hranicím 
sluneční soustavy a  odpověď stále nepřicházela. EVA i  nadále 
seděla v  Halově křesle, ale ve  stejném okamžiku prověřovala 
telemetrii spojení včetně čidel na  povrchu hvězdoletu. Bylo jí 
jasné, že Země se ještě nemůže objevit na displejích, byť by se 
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jevila jen jako další tečka v okolním vesmíru. V úvahu přicháze-
lo jen nadsvětelné audio. Země ale mlčela. EVA zapátrala ve své 
obrovské paměti a hledala řešení pro aktuální situaci. Instrukce 
byly jasné. I  když měla let plně pod kontrolou a  žádné nebez-
pečí nehrozilo, nemohla už rozhodovat sama a musela vzbudit 
posádku.

Třináct hodin dvacet osm minut palubního času, tisící osmý 

den letu. Přechod na podsvětelnou rychlost proveden. 

Jsme v dosahu nadsvětelné komunikace se sluneční sou-

stavou. Země neodpovídá. Ve smyslu instrukcí pro nouzový 

stav X01 uvádím zbraňové systémy do pohotovosti a dávám 

pokyn k uvedení posádky do bdělého stavu. EVA pro pa-

lubní deník. Konec.

PROBUZENÍ
Hibernační sál Prométhea byl všechno možné, jenom ne útul-
ná ložnice. Spíše připomínal klimatizovanou laboratoř. Upro-
střed kruhové místnosti se nacházel matně fluoreskující šestistěn, 
od kterého se paprskovitě rozbíhaly hibernační kóje. Bylo jich šest, 
pro každého člena posádky jedna. Čirý keramoplast odhaloval po-
stavy astronautů i  poloprůhledné cáry inertního plynu, který byl 
součástí hibernace. Nyní ho už účinné odsávače vháněly do odpad-
ního potrubí ven z hvězdoletu.
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Tváře astronautů začaly růžovět, sem tam někomu zacuka-
lo víčko. Posádka se probouzela k  životu. To také potvrzovaly 
křivky života, mezi nimiž dominovala mozková aktivita a samo-
zřejmě i  tep srdce. EVA vše sledovala z  kokpitu, ale nakonec jí 
to nedalo a sama se vydala za probouzejícími se astronauty. Pro 
ně bylo velkým štěstím, že pořád ještě napůl spali, a  tudíž moc 
nevnímali okolí. V hibernačním sálu se totiž nad jejich hlavami 
sklánělo hned šest holografických postav, nad každou kójí jedna. 
EVA, respektive EVY, k astronautům tiše hovořily. Byl to ale roz-
hovor jako po flámu. 

„Vstávej, Hale, vstávej. Už je čas!“
„Co, co, jaký čas?“ Hal trochu potřásl hlavou a přidal kupodivu 

rozumnou otázku. „Už jsme na zemském orbitu?“
Teď bylo zase na  EVĚ, aby ona zakroutila hlavou a  dala tak 

náznak negativní odpovědi. Horní části hibernačních kójí se začaly 
zvedat. Jako zázrakem se z šesti EV opět stala jedna a hibernační 
sál zahlaholil.

„Dobré jitro, pánové. Tak to už jsme konečně doma?“ s hranou 
veselostí se přihlásil Petr. „Bože, to mám hlad!“

EVA mu poradila, aby si vzal posilující roztok a kradmo pozo-
rovala Hala, který se stále více kabonil. Doktor všechny upozor-
nil, že roztok je vynikající prostředek proti kocovině, neboť návrat 
z hibernace vlastně není nic jiného. Benjamínek Olaf vypadal mír-
ně řečeno nejistě a s trochou napětí pozoroval Hala. Také ostatní 
najednou vypadali zaraženě.
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„Poslyš, jak to, že nejsme na zemském orbitu a už jsi nás vzbu-
dila? Co se děje? A kde to vůbec jsme?!“

EVA pohledem přejela všechny přítomné.
„Po dokončení posledního skoku jsem informovala Zemi o na-

šem návratu, ale odpověď jsem nedostala. Země mlčí! Podle in-
strukce X01 jsem zaznamenala stav nebezpečí a uvedla zbraňové 
systémy do  pohotovostního režimu. Stejná instrukce mi ukládá 
vzbudit posádku a předat velení Halovi.“

Ticho, které následovalo, by se dalo krájet. Ovšem jen krát-
ce, neboť jeden přes druhého začal každý člen posádky vyjadřovat 
své názory na  nenadálou situaci. Nutno dodat, že EVA zůstávala 
stranou a sama pro sebe, tedy pro palubní počítač, zaznamenávala 
reakce astronautů. Nakonec zasáhl Hal.

„Dáme se do pořádku a sejdeme se v řídicí kabině! Jdeme na to, 
pánové! Ehm, samozřejmě i dámo.“

Kokpit Prométhea připomínal polovinu nepravidelného 
šestistěnu. V  čele dominovalo okno z  čirého pancéřového ke-
ramoplastu, které současně sloužilo jako průhledový indikátor. 
Na něm se ve vysokém jasu zobrazovaly letové údaje s prosto-
rovými souřadnicemi místa, kde se Prométheus právě nachá-
zel. Samozřejmě i  s  časovou posloupností letu. Tam také bylo 
stanoviště prvního pilota, který za pomoci palubního počítače 
bděl nad letem. Kdo by pak na řídicím pultu ještě předpokládal 
klasický knipl nebo joystick, nespletl by se. Vedle dotykových 
displejů se nacházely i náhradní mechanické ovladače a přístro-
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je, které navíc pokrývaly skoro celý strop kokpitu. To proto, že 
konstruktéři počítali s  každou, tedy se skoro každou eventua-
litou. V případě nutnosti tak mohl Marek za pomoci ostatních 
členů posádky řídit Prométhea manuálně i  bez pomoci palub-
ního počítače. Podobné zdvojení mělo stanoviště zbraňových 
systémů na  levé straně kabiny a na straně pravé, kde zase bylo 
stanoviště druhého pilota. Ten odtud ovládal i průzkumné sondy 
a  řídil dálkový průzkum. Jednotlivá stanoviště byla vybavena 
velkoplošnými displeji, na  kterých si astronauti mohli kdykoli 
navolit potřebné údaje, zobrazit venkovní plášť Prométhea nebo 
každé důležité místo uvnitř lodi. Hal jako velitel expedice seděl 
spolu s palubním inženýrem uprostřed kokpitu, takže oba měli 
v zorném poli čelní i boční stěny. A EVA? Když si odmyslíme, že 
ve skutečnosti byla všude a nikde, tak její holografická postava 
jednoduše postávala u  některého z  astronautů, a  nutno dodat, 
že nejčastěji u Hala.

Příchod posádky do řídicí kabiny byl mírně řečeno hlučný. Hal 
v rychlosti přehlédl monitory a začal vydávat rozkazy. 

„Dobrá práce, EVO! Od této chvíle přebírám velení. Olafe, ujmi 
se sám zbraňových systémů! Ty, Patriku, dál volej Zemi! Všichni 
mějte oči na stopkách. Potvrzuji X01 a vyhlašuji stav nouze!“

EVA ho ale mírně upozornila, že stav nouze již delší dobu trvá 
a také zbraňové systémy jsou v pohotovosti, což potvrdil Olaf.

„Promiň, EVO,“ zareagoval Hal. „Vedla sis dobře, ale nyní má 
každý z nás svůj úsek pod vlastní kontrolou a já velím!“



Vzpoura mozků

«   27   »

EVA na něj vrhla zvláštní pohled a s náznakem smutku v hlase 
se hluboce uklonila.

„Vždy k službám…“ řekla a zmizela.
„Tys tomu dal!“ otočil se od  svého pultu Petr a  vyčítavě se 

na Hala zadíval. „Ta holka dělá, co může. Není její vinou, že nemá-
me se Zemí spojení!“

„Co na mě tak zíráte?!?“ obořil se na posádku Hal. „A vy, majo-
re, si hleďte svého! Podporučíku, co spojení se Zemí?!“

„Stále nic, Hale, ehm, tedy veliteli, ehm, pane!“
„Nech si toho velitele a pána od cesty. Hlavně nepřestávej. Snad 

budeme moudřejší, až dostaneme Zemi na obrazovku. A ty mi, Pe-
tře, promiň…“

Patnáct hodin pět minut palubního času, tisící osmý den 

letu. Posádka probuzena z hibernačního spánku. Jsme 

v nadsvětelném audio dosahu Země. Země neodpovídá. Pře-

bírám velení a potvrzuji stav nouze. Pokračujeme k hra-

nicím sluneční soustavy. Hal pro palubní deník. Konec.

DOMOVSKÁ SOUSTAVA
Čím blíž byl hvězdolet k  domovské soustavě, tím více rostlo 
na  jeho palubě napětí. Nikdo to nechtěl přiznat, ale všichni si 
také dělali starosti o EVU. Uběhlo hezkých pár hodin a dosud se 
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neukázala. Chyběla jim její přítomnost, zejména pak uklidňující 
úsměv. Nikdo z posádky tehdy netušil, jaký tlak na ni začal pů-
sobit. Tlak, který se stupňoval úměrně tomu, jak se Prométheus 
blížil k Zemi. Pak se planeta objevila jako nepatrná tečka na čel-
ním displeji, což jako první zaznamenal Patrik. Ostatně, měl to 
v popisu práce. 

„Pánové, Země!“ zvolal a ukazoval na čelní sklo, tedy vlastně 
na průhledový displej.

Najít v té změti hvězd matičku Zemi bylo obtížné. Patrik proto 
k nepatrné tečce v pravém rohu čelního displeje přiřadil svítící šip-
ku a posádka se začala orientovat. Následně umístil Zemi do stře-
du a zvětšil obraz. 

To, že všichni oněměli, je slabé slovo. Země postrádala konti-
nenty, dokonce ani neměla polární čepičky. Byla obalena nějakým 
růžovým mlékem, které vše zakrývalo. Za planetou začal vycházet 
Měsíc, ale ten se zdál být normální. Všichni s němým úžasem zírali 
na displej a pak vypukl zmatek.

„Proboha, kde to jsme?“
„Tohle přece nemůže být Země!“
„Nezavedla nás EVA někam jinam?!?“
Hal začal ostatní uklidňovat.
„Neblázněte a  podívejte se na  údaje! Prostorové souřadnice 

sedí. Je mi líto, pánové, ale tohle je skutečně Země!“
„Co se tu ale stalo?!“
„Klid, Marku. Přiletíme blíž a pokusíme se kontaktovat hlídku 

na orbitu Pluta. Tam se snad dozvíme něco bližšího!“
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Tři hodiny dvanáct minut palubního času, tisící devátý den 

letu. Zemi máme na monitoru. Vykazuje známky nějaké ka-

tastrofy. Kontinenty jsou zahaleny neznámou růžovou 

mlhou a na opětovné dotazy nikdo neodpovídá. Měním stav 

nouze X01 na stav přímého ohrožení X02. Hal pro palubní 

deník. Konec.

PLUTO
Prométheus se přiblížil k  Plutu. Planetka se zdála být v  pořádku. 
Ostatně, co chcete poznat na  neobydleném kusu kamene, byť by 
byl sebevětší. Důležité ale bylo, že neporušeně vypadala i malá sta-
cionární základna, která byla výspou Země ve vesmíru.

„Jak to vypadá s Plutem, Patriku?“
„Už hezkou chvíli se snažím o  spojení, ale mlčí stejně jako 

Země!“
Logika velela Pluta prozkoumat. Na jeho orbitu sice nesloužili 

lidé, ale přesto byla základna vybavena vším potřebným pro život. 
Řekněte, kdo by také měl zájem dívat se donekonečna na  holou 
skálu či na  vesmír s  nedomrlým sluncem. Nicméně, měla svou 
důležitost. Zaznamenávala pohyb v této části vesmíru a jako prv-
ní informovala Zemi o případném ohrožení. Pokud bylo posádce 
Prométhea známo, tak až na  pár slušně velkých meteoritů, které 
mohly zasáhnout Zemi a jež se podařilo odklonit z dráhy, jiný sig-
nál nebezpečí na Zemi v minulosti nedorazil.
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Základna měla automatizovaný provoz řízený počítačem. Ten 
měl k  dispozici několik robotů k  opravám na  povrchu stanice, 
takže lidská přítomnost skutečně nebyla nutná. Však robot také 
nebyl žádný ubožák. EVĚ se sice rovnat nemohl, ale základnu 
s  okolím planetky ovládal dokonale. Proto bylo záhadou, že 
na přílet Prométhea vůbec nereagoval a nechával výzvy posádky 
bez odpovědi. 

Nyní se tedy posádce Prométhea poprvé naskytla příležitost 
zjistit, co se ve sluneční soustavě děje. Okno k průzkumu Plu-
ta, respektive jeho stacionární základny, sice bylo jen několik 
hodin, ale to by mělo astronautům stačit. K  sestupu Hal určil 
druhého pilota Marka a palubního inženýra Patrika. Patrik měl 
posoudit technický stav základny a pokud možno přinést nějaký 
záznam. 

Dvanáct hodin šest minut palubního času, tisící dvanác-

tý den letu. Rozhodl jsem prozkoumat orbitální stanici 

na Plutu. K sestupu jsem určil poručíka Marka a podpo-

ručíka Patrika. Stav přímého ohrožení X02 trvá. Hal pro 

palubní deník. Konec.

Čtyři průzkumné moduly na vzletové palubě Prométhea nebyly 
nikterak veliké. Však je také posádka s lehkým přezíráním nazýva-
la kapslemi, což bylo vůči modulům krajně nespravedlivé. Jednalo 
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se o malé dvoumístné kopie hvězdoletu s jedním nouzovým sedad-
lem. To proto, aby se šest členů posádky mohlo zachránit ve dvou 
kapslích, kdyby došlo k  nějaké havárii či jiné nepředvídané udá-
losti. Průzkumné moduly byly vybaveny automatickým systémem 
obrany a  podobným zařízením podpory života, jaké se nacháze-
lo na palubě Prométhea. Navíc byly doslova přecpány antihmotou 
a  v  přídi se jim ježily hlavně denihilátorů. Zkrátka, jedna každá 
kapsle se mohla vypořádat třeba i s menší planetkou.

Dalo se snadno uhodnout, na  co technici mysleli při práci 
na konstrukci hvězdoletu. Faktem ale zůstává, že na své pouti ves-
mírem posádka nemusela zbraně použít ani jednou. Navíc astro-
nauti doufali, že je budou moci nechat v klidovém stavu i nyní.

Marek s Patrikem seděli připoutáni v kokpitu prvního modulu. 
Jedničku zvolil Marek proto, že s ní při průzkumných misích nalé-
tal nejvíce hodin. Znal modul dokonale i se všemi jeho záludnost-
mi, které takové zařízení nutně má. Oba průzkumníci se převlékli 
do těžkých, lépe řečeno bojových skafandrů. 

Bojový skafandr, to je individuální zařízení, které astronautovi 
umožňuje přežít ve  vzduchoprázdnu, což je důležité i  v  případě, 
kdy sedí v  kokpitu průzkumného modulu. Ten totiž při sestupu 
na neznámou planetu postrádá atmosféru, což platí i pro předpo-
kládaný výstup do  volného vesmíru. Skafandr chrání astronauta 
osobním silovým polem, které se v případě nebezpečí samo auto-
maticky aktivuje. Navíc jsou astronauti vyzbrojeni osobními lase-
rovými pistolemi.
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„Tady jednička. Jsme připraveni ke  startu!“ hlásil Marek. Než 
ale stihl kokpit Prométhea zareagovat, zazněl celým hvězdoletem 
signál a promluvil počítač. Překvapením bylo, že nepromluvil hla-
sem EVY.

„Pozor na vzletové palubě! Pozor na vzletové palubě! Vakuum 
za třicet sekund! Opakuji. Vakuum za třicet sekund od teď!“

Nebylo úplně jasné, komu je hlášení určeno. Marek s Patrikem 
už seděli v kapsli a nikdo jiný se na vzletové palubě nenacházel. To 
už ale zareagoval Hal.

„Výletové dveře jsou odsunuty! Opakuji, výletové dveře jsou 
odsunuty! Z Prométhea vás vyšoupneme silovým polem. Za hranou 
aktivujte manévrovací motory, hlavní motor zažehněte v dostateč-
né vzdálenosti od lodi!“

Marek s Patrikem potvrdili příjem a průzkumný modul se dal 
do pohybu. Tiše vyklouzl z hvězdoletu a Marek s ním začal mané-
vrovat. Dostal kapsli nějakých pět set metrů od Prométhea a otočil 
ji tak, aby hlavní tryska směřovala do volného vesmíru.

„Jedeme!“ oznámil a průzkumný modul se začal vzdalovat. Jak 
se zmenšoval, bylo vidět, že směřuje ke stanici. Zbylá část posádky 
sledovala manévr na pravém bočním displeji, když se ozval Mar-
kův hlas.

„Vidíme komplex zřetelně. Nejeví známky vnějšího poškození. 
Posadím nás na centrální port.“

Spodní trysky kapsle zapracovaly a  jednička měkce dosedla 
uprostřed přistávacího kruhu. Nyní měl průzkumný modul auto-
maticky sjet i s podlahou portu dovnitř stanice. Počítač měl za úkol 
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komplex následně uzavřít a ve stanici obnovit normální atmosféru. 
Nestalo se.

„Tady jednička. Volám Prométhea. Vypadá to, že automatika 
nepracuje, nebo nás hlavní robot nechce pustit dovnitř. Jeden z nás 
musí vystoupit ven a uvolnit vstup manuálně.“

„Souhlasíme, jedničko. Ať Patrik navolí přístupový kód. Pro nás 
zní PROMÉTHEUS. Musí ale ještě přidat údaj o stavu ohrožení X02!“

„Jednička rozumí. Budu Patrika zajišťovat,“ odpověděl Marek.
Odsunout vrchní kryt průzkumného modulu nebyl žádný prob-

lém. Protože kapsle neměla atmosféru, nebylo nutné vyrovnávat 
tlak v kabině. Také sestupové schůdky vyjely automaticky. Pomocí 
manévrovacích trysek skafandru se Patrik dostal až ke skříni ma-
nuálního ovládání. Odsunul kryt a klávesnice dotykového displeje 
se poslušně rozzářila. Vyťukal heslo, přidal informaci o stavu ohro-
žení a dotkl se enteru. Opět se nic nestalo. Stanice zůstala uzavřená. 

„Prométhee, vidíte!?!“
„Vidíme! Budete muset mechanické ovládání odstřelit do pros-

toru. To ale nemůžete udělat z  povrchu stanice. Patriku, vrať se 
do modulu! Otevřete tu konzervu z vesmíru…“

Kapsle odstartovala. 
„Promítni naváděcí kříž a odjisti střední denihilátor!“ zavelel 

Marek, což Patrik provedl.
„Co když nám ten krám vybouchne pod zadkem? To by smetlo 

nás a dost možná i Prométhea!“ obrátil se Patrik na Marka.
„Navol ten nejtenčí možný paprsek a spouště se jen lehce do-

tkni. Pro jistotu ještě poodlétnu trochu stranou. Ohlas to nahoru!“
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Posádka modulu dostala souhlas. Střed naváděcího kříže po-
skakoval po  skříni mechanického ovládání a  podle instrukce se 
Patrik dotkl spouště skutečně jen zvolna.

V atmosféře poskytuje proud antihmoty docela působivou po-
dívanou. Opomene-li člověk zvukový efekt, tak to vypadá, jako by 
okolní vzduch vřel. Ve  vzduchoprázdnu se naopak jeví jen jako 
tenký fluoreskující paprsek. A protože vzduchoprázdnem se nešíří 
zvuk, není slyšet charakteristický sykavý šepot. Zato kam dopad-
ne proud antihmoty, tam vždy dojde k  impozantnímu výbuchu. 
V tomto případě k bezhlučnému, neboť se měl odehrát ve vakuu.

To vše měl Patrik na paměti. Přesto na povrchu stanice vznikl 
ne zrovna zanedbatelný kráter a také podlaha portu se zřítila dolů 
dovnitř stanice. Marek chvíli počkal, až v místě zásahu klesne tep-
lota, a začal modul navádět do vzniklého otvoru.

„Prométhee, sedíme! Je to tu dost poničené. To jsme ale asi 
udělali my. Abychom se něco dozvěděli, musíme jít dovnitř. Do-
volte vstoupit.“

Dostali souhlas, samozřejmě s  tradičním dodatkem, aby byli 
opatrní. Kupodivu se nyní před oběma astronauty dveře poslušně 
otevíraly. Jako by se centrální počítač obával, že si mohou cestu 
vynutit. Atmosféru ale neobnovil.

„Jsme v řídicím centru! Tady se všechno jeví normálně. Kon-
trolky poblikávají zeleně. Počítač evidentně pracuje… počkat! 
Na hlavním displeji to vypadá, jako by zdejší robot přijímal nějaké 
zprávy nebo příkazy ze směru od Země? Podívej, Marku!! Probo-
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ha, on to předává dál do vesmíru!! Prométhee, vidíte?!? Ty signály 
přece musíte zaznamenávat!!“

V kabině Prométhea nastal zmatek. Hal bombardoval EVU do-
tazy, ta ale stále neodpovídala. Nakonec dostal Patrik příkaz, aby se 
napojil na záznamové zařízení počítače na stanici a záhadné signály 
nahrál. Hlavně ty, které jsou předávány dál do okolního vesmíru.

Za normálních okolností nebylo pořízení záznamu žádný pro-
blém. Každá ze stěn řídicího střediska měla vstup k zasunutí na-
hrávacího konektoru, nebo se šlo připojit i bezdrátově.

Patrik přistoupil k čelní stěně. Než ale dorazil k nahrávacímu 
místu, stěna začala fluoreskovat a obraz se před přilbou skafandru 
vlnil, což bylo neklamné znamení, že ochrana počítače byla akti-
vována.

„Počítači! Nařizuji ti zrušit silové pole!“ zareagoval na nenadá-
lou situaci Marek. Počítač ale jeho příkaz ignoroval. 

I když astronauty jeho chování překvapilo, neubralo jim to nic 
z reflexů získaných při výcviku. Oba podvědomě zaznamenali po-
hyb za svými zády a už v okamžiku, kdy se otáčeli, drželi v rukou 
zbraně. Ve dveřích se objevily siluety dvou opravárenských robotů. 
Marek s Patrikem na nic nečekali a vypálili ze svých zbraní.

Laserový paprsek s širokým rozptylem oba roboty doslova roz-
ložil, jen na podlaze zůstalo několik zbytků. Ke svému překvapení 
průzkumníci zjistili, že i opravárenští roboti měli v rukou zbraně. 
Jejich tvar byl v  hromádce na  podlaze nepřehlédnutelný. Nejspíš 
čekali na povel od centrálního počítače, ale lidé byli rychlejší.
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„Prométhee! Byli jsme napadeni!“
Oznámení vyvolalo na  palubě hvězdoletu úžas. Opět ale za-

pracovaly lidské reflexy. Bez dlouhého uvažování Hal vydal povel 
k návratu a oba průzkumníci začali ustupovat. Opravárenských ro-
botů bylo na základně víc a ti mohli každým okamžikem zaútočit. 
Bylo pak dalším překvapením, že je při ústupu nikdo neobtěžoval. 
Bez potíží se dostali do modulu, Marek vyvedl jedničku ze stanice 
a zamířil na Prométhea. Bylo už načase, neboť okno k bezpečnému 
návratu se začalo uzavírat.

To ale nebylo v souvislosti s Plutem zdaleka vše. Než se hvěz-
dolet vzdálí od planetky, musela posádka zjistit, co vlastně nezná-
mé signály znamenají. Už také proto, že Prométheus je stále nebyl 
schopen přijmout, takže ani nešlo zjistit, komu jsou určeny. Posád-
ce přitom nepomohla ani EVA, která se přes všechny výzvy dosud 
neobjevila. Debata, která se po  návratu průzkumníků v  kokpitu 
rozproudila, nakonec vedla k  jedinému závěru. Vysílač na  Plutu 
musí zmlknout.

„Nevíme, co se na zemském povrchu děje, signály ale musí ně-
kdo nebo něco vysílat. Kdyby to bylo volání o pomoc, určitě by-
chom je na Prométheu zachytili!“

Posádka souhlasila s doktorem.
„Pánové, vypadá to na pěkný průšvih,“ přihlásil se Olaf.
„To vysílání určitě není jen tak. Zejména jeho další předávání 

do vesmíru! Mezitím co jsme se toulali po všech možných koutech 
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galaxie a hledali inteligentní život, on nejspíš nalezl nás a my jsme 
se mýlili!“

„Inteligentní život?! Tak proč to růžové mléko? A  proč nikdo 
neodpovídá!?“

„Třeba znají bojový potenciál Prométhea a bojí se nás.“
„Nebo je na Zemi jen jejich předvoj a oni sdělují ostatním, že 

je cesta volná!“
„Potom ale musíme Pluta umlčet!“ zareagoval Olaf a Hal vynesl 

konečný verdikt.
„Nemyslím, že je to až tak hrozné, ale v něčem má Olaf pravdu. 

Vysílač na Plutu musí zmlknout. A to hned! Olafe, vypočítej trajek-
torii a sílu zásahu. Nechci zlikvidovat planetku, ale jen tu základnu!“ 

Logika věci velela požádat o  výpočet trajektorie EVU. Ta sice 
i nadále řídila loď, ale na výzvy posádky stále nereagovala a zůstáva-
la v ilegalitě. Z toho Hal usoudil, že napříště se bude muset posádka 
nejspíš spoléhat sama na  sebe. Také Petr byl připraven ujmout se 
zcela řízení lodě, i když ostatní doufali, že k tomu nedojde.

Řízení hvězdoletu není žádná maličkost a vyžaduje souhru celé 
posádky. Navíc hrozilo reálné nebezpečí, že se bude muset Pro-
métheus zapojit do nějakého střetnutí.

„Jsem připraven k zásahu!“ hlásil Olaf. „Pravý zadní denihilá-
tor je zaměřen.“

Než ale Hal stačil dát povel k palbě, ozval se doktor Alan. Ten-
tokráte jako vědecký důstojník.

„A co trosky?“ 
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„Co je s troskami?“
„Větší část stanice se po zásahu antihmotou vypaří, ale zbytek? 

Mohou nás ohrozit…“
Hal se na několik vteřin zamyslel.
„Základna se vypaří a  to, co zbude, dopadne na  Pluta. Pár 

úlomků si možná přitáhne Saturn nebo Jupiter. To už budeme da-
leko, takže nás ohrozit nemohou. Konec diskuze! Olafe, pal!“

V  bezprostřední blízkosti Pluta se zablesklo. Jak předpověděl 
Hal, stanice zmizela, jen úlomky začaly klesat k  planetce a  Pro-
métheus pokračoval dál do nitra sluneční soustavy.

Dvacet hodin třicet jedna minut palubního času, tisící dva-

náctý den letu. Poručík Marek a nadporučík Patrik byli 

na základně Pluta napadeni umělou inteligencí. Podařilo 

se jim útok odrazit a vrátili se na palubu Prométhea. Zjis-

tili, že ze základny odchází neznámá zašifrovaná zpráva 

dál do vesmíru. Rozhodl jsem se základnu zničit a zamezit 

tím vysílání zprávy. Stav ohrožení X02 trvá. Hal pro pa-

lubní deník. Konec.

SATURN, JUPITER A TI DRUZÍ
Další možnost k  průzkumu se naskýtala u  Saturnu. Také tady 
měla existovat základna. Samozřejmě ne na povrchu tohoto plyn-
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ného obra, ale na  jeho měsíci Titanu. Ti členové posádky, kteří 
zdejší základnu v minulosti navštívili, pamatují nádherný pohled 
na  Saturnovy prstence, který se zde v  příhodný okamžik pravi-
delně otevíral.

Po  celý let k  Saturnu se posádka dohadovala, zda má vůbec 
smysl sestoupit k  základně a  snažit se ji prozkoumat. Patrik sa-
mozřejmě zkoušel navázat spojení. Nutno ale dodat, že opět bez-
výsledně. Nakonec Hal rozhodl pokračovat dál k  Jupiteru a  ne-
riskovat další šarvátku. Nechtěl už vystavovat své muže dalšímu 
nebezpečí. Předpokládal, že čím blíže k  domovu, tím větší šance 
bude spojení se Zemí navázat. Netřeba dodávat, že doufal marně. 
Z paluby Prométhea byl sice na oba obry impozantní pohled, ale 
jinak nic. Jen ona pověstná velká rudá Jupiterova skvrna se tvářila 
o poznání zlověstněji.

Pak přišel na řadu Mars. K němu posádka upínala největší na-
děje. Když totiž astronauti odlétali, měl už Mars docela slušnou 
atmosféru, takže člověk se mohl na jeho povrchu pohybovat i ně-
kolik hodin bez skafandru. Města sice stále byla z větší části v pod-
zemí, ale na povrchu planety se nacházely velké prosklené dómy, 
jakási kombinace ochranné a volné atmosféry. Vědci na Zemi pro 
Mars vypěstovali odolné listnaté stromy i jehličnany. Zejména jeh-
ličnany zpočátku připomínaly kleče, ale jak se atmosféra na Mar-
su začala podobat pozemské, stromy rostly do  stále větší výšky. 
Také červený písek postupně mizel a nahrazovala ho modifikova-
ná tráva, která nepotřebovala tolik vláhy a kyslíku a naopak lépe 
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odolávala kosmickému záření. Zcela zmizely ony pověstné písečné 
bouře, tak typické pro starý Mars. V době, kdy Prométheus odlétal, 
lidé na Marsu dokonce zaznamenali svou první skutečnou bouřku 
s  deštěm. Když ale Patrik planetu zaměřil a  obraz Marsu zvětšil 
na  jednom z bočních displejů, bylo jasné, že už není tím dvojče-
tem Země, jak se astronautům jevil při odletu. Posádka hvězdoletu 
viděla jen tu starou rudou planetu, na jejíž severní polokouli prá-
vě zuřila obrovská písečná bouře. Po atmosféře nebylo ani stopy, 
o obytných komplexech nemluvě. 

Na Prométheu zavládlo tíživé ticho, neboť pohled na Mars byl 
skličující. Jediným pozitivem bylo, že se náhle opět objevila EVA. 
Bohužel už nebyla tou rozesmátou dívkou s optimismem na roz-
dávání. Naopak, působila nervózním dojmem a občas jí dokonce 
zacukalo ve tváři.

„Evo, co se tu děje. Na Plutu jsme zjistili, že Země vysílá něja-
kou zprávu a my ji nejsme schopni zachytit!“

Eva několikrát otevřela ústa naprázdno, ale nakonec se jí po-
dařilo promluvit.

„Také já nemohu signály identifikovat. Jsou vysílány v úzkém 
pásmu a nevím, jak to říct… jako by byly ohebné. Vždy, když je 
na zlomek sekundy zachytím, nosný paprsek se prohne nebo ujede 
do strany. Z  toho, co se mi zatím podařilo zjistit, plyne, že zprá-
va je v neznámé šifře. Ani tu neumím rozluštit. Vysílání má navíc 
sekundární účinek…“

„Účinek? Jaký účinek?!“ zareagovala posádka.
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„Na mě. Cítím velký tlak v hlavě… tedy, víte jak to myslím… 
jako by se mi někdo hrabal v  obvodech a  chtěl mě ovládnout. 
Hale… já… já se bojím…“

V  kokpitu nastal poprask. Na  povrch vyvřelo všechno, co 
astronauti k EVĚ cítili. Své sehrál pradávný ochranářský instinkt, 
který podvědomě cítí muž k ženě. A EVA nebyla jen jedinou že-
nou na palubě, byla sedmým členem posádky. Každý astronaut byl 
ochoten nasadit za svého druha život, a  tady někdo ohrožuje JE-
JICH EVU! Nic na tom nemění, že ve skutečnosti je jen změtí čipů, 
vodičů a integrovaných obvodů. 

„EVO, nechceš, aby se na tebe Alan podíval? Není jen doktor, 
je i vynikající kybernetik.“

„Neboj se, my tě nedáme!“ přidal se Petr a Patrik prohlásil, že 
aktivuje ochranné pole kolem Prométhea, které by mělo nepříjemný 
signál potlačit, nebo dokonce úplně odstínit.

EVA prohlídku odmítla. Zdálo se ale, že přece jen trochu po-
okřála. Tik ve tváři zmizel, a dokonce se v ní objevil lehký úsměv. 
Sice to zdaleka už nebyla ta stará EVA, ale alespoň něco. Zřejmě za-
čalo působit ochranné pole kolem Prométhea, které navolil Patrik. 
Své nejspíš sehrála i likvidace základny na Plutu.

NA PRAHU ZEMĚ
Prométheus se blížil k Zemi, která už i bez zvětšení zaplňovala 
skoro celý čelní displej. Nikomu neuniklo, že po  orbitálních 
laboratořích a  robotizovaných továrnách na  zemském orbitu, 
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které za jejich časů vyráběly ty nejdokonalejší integrované ob-
vody nebo pracovaly s  dosud neznámými materiály, nezůsta-
la ani stopa. Prostě zmizely. Zůstalo  jen to kompaktní růžové 
mléko.

„EVO, zaparkuj nás na oběžné dráze!“ požádal EVU Hal.
Hvězdolet se už k Zemi přiblížil zhruba na poloviční vzdálenost 

Země od Měsíce, tedy na nějakých sto devadesát tři tisíce kilomet-
rů, a EVA ho navedla na oběžnou dráhu. Hal se k Zemi nechtěl při-
bližovat víc. Dosud nebylo jasné, nemůže-li růžové pole Prométhea 
ohrozit, a  navíc – větší vzdálenost od  zemského povrchu skýtala 
delší okno k případné obraně.

Za běžných okolností by se posádce naskytl pohled na panora-
ma kontinentů a v okamžiku, kdy by se Země dostala mezi Slunce 
a Prométhea, zazářila by do kosmické noci světla velkoměst. Lidé 
by je zaplavili pozdravy a blahopřáními a při patřičném zvětšení by 
bylo vidět, jak všichni na Zemi jásají. Místo toho se ale zobrazova-
lo jen to protivné růžové mléko.

„Pánové, tedy dámo a pánové, máme dvě možnosti. Pokusit 
se proletět tím růžovým svinstvem a prozkoumat Zemi za chodu, 
což je víc než riskantní, nebo se vypravit na Měsíc a hledat od-
pověď zde.“

Na  Halovu výzvu postupně zareagovali všichni. Nakonec se 
rozhodli k průzkumu Měsíce, ve snaze dozvědět se tam něco bliž-
šího o neznámém růžovém poli. Jen EVA mlčela. Oči jí těkaly z jed-
noho člena posádky na druhého, ve tváři se jí opět objevila úzkost. 
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Muži ale byli tak dalece zaujati debatou, že ani nezpozorovali její 
opětovné zmizení. Debatu nakonec ukončil Hal.

„Rozhodnuto! Prozkoumáme Měsíc!“ 

Šestnáct hodin devatenáct minut palubního času, tisící 

šestnáctý den letu. Jsme na zemském orbitu. Země stále 

neodpovídá. Rozhodl jsem prozkoumat Měsíc. Stav ohrožení 

X02 trvá. Hal pro palubní deník. Konec.

MĚSÍC
Průzkumnou misi na  Měsíc měl opět provést Marek. Tentokráte 
ale k němu Hal přiřadil Olafa. Olaf byl ranař, měl bleskové reakce 
a hned tak ho něco nezaskočilo. Díky misi k Plutu byla posádka 
hvězdoletu dostatečně varována. Průzkumníci dostali další lasero-
vou pistoli, přeprogramováno bylo i  ochranné silové pole ve  ska-
fandrech. To se nyní mělo samo aktivovat už při pouhém náznaku 
ohrožení. Samozřejmě s příslušnou blokací v kokpitu průzkumné-
ho modulu, neboť to by vedlo k přímému ohrožení kapsle.

Jednička, kterou Marek opět zvolil, se odpoutala od Prométhea 
a zamířila k Měsíci. Ve hvězdoletu se na displejích jevila jako rychle 
se vzdalující tečka. Marek nakrátko využil maximálního výkonu 
motoru, ale hned musel začít zpomalovat. Měsíc se na čelním dis-
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pleji kapsle rychle zvětšoval, až ho nakonec zaplnil celý. Pak začal 
ujíždět do strany, jak Marek průzkumný modul naváděl do potřeb-
ného vektoru, aby ho usadil na oběžné dráze. 

„Prométhee, jsme na orbitu. Nikde žádné stopy po lidské čin-
nosti.“

„Rozumíme,“ odvětil Prométheus a  vydal příkaz k  obletu 
Měsíce. Někde přece musí existovat stopy po  skalních městech, 
po  trasách povrchové dopravy, kterou byl Měsíc doslova prošpi-
kován, nemluvě o  největším městu na  Měsíci, Selen City. Jeho 
součástí bylo centrální letiště, přičemž mluvit o  něm jen jako 
o  letišti by bylo zavádějící. Ve skutečnosti to byl komplex s vel-
kým kosmickým přístavem, ve kterém přistávaly menší kosmické 
jachty, výletní lodě i transportní raketoplány. Ty převážely cestují-
cí pravidelných linek Země–Mars, spojů z Venuše a dalších kou-
tů sluneční soustavy, jejichž konečnou destinací měl být Měsíc. 
Z nákladních kosmických lodí parkujících na oběžné dráze se zase 
do měsíčních laboratoří dopravovaly vzácné rudy a další exotické 
materiály z pásu asteroidů. 

Nic z  toho Marek s  Olafem neviděli. Měsíc byl pustý jako 
na počátku věků. Město Selen City bylo v rozvalinách, i když cent-
rální přistávací plocha jako zázrakem vypadala zachovale. Byla po-
stavena z keramoplastu, který tvořila kombinace tvrzených plastů, 
křemíkových derivátů, legované oceli a bůhví čeho ještě.

„Prométhee, jsme opět nad centrálním letištěm. Nikde ani ži-
váčka, jen samé rozvaliny a  trosky. Centrální plocha se zdá být 
v pořádku. Posadím nás tam,“ ohlásil se Marek a dostal souhlas.
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Jestliže byl pohled na Měsíc z výšky několika tisíc metrů ne-
utěšený, potom ještě horší se posádce jevil při sestupu. Budovy vy-
padaly, jako by se měly každým okamžikem rozpadnout, a jen ně-
kolik jich působilo dojmem, že by je bylo možné se sebezapřením 
obývat. Všude okolo byla vidět spousta rozvalin, trosky se místy 
nacházely i na přistávací ploše. 

Marek šel na přistání s nejvyšší opatrností. Snažil se dostat mo-
dul co nejblíž ke zbylým budovám, musel ale brát v úvahu zmíněné 
trosky. Ty začaly naštěstí působením výfukových plynů ze spod-
ních trysek průzkumného modulu odlétávat stranou a  Marek do-
sedl v pořádku.

„Prométhee, jednička přistála! Moc povzbudivě to tu ale nevy-
padá. Ostatně, vidíte to sami, kamera pracuje. Sedíme poblíž hlav-
ní odbavovací haly. Zdá se být docela zachovalá. Začneme tady 
a podíváme se dovnitř!“

Prométheus dal souhlas a Marek s Olafem vystoupili. Když jim 
k budově zbývalo nějakých padesát metrů, začala se čelní stěna od-
bavovací haly naklánět, a jak to bývá v nízké gravitaci pravidlem, 
neuvěřitelně pomalu se sunula k zemi, tedy vlastně k měsíci. Astro-
nauti zaznamenali nebezpečí včas a pomocí manévrovacích trysek 
skafandru odlétli do bezpečí.

„Prométhee, z  průzkumu budov nebude nic. Stačí malý otřes 
a  padá to člověku na  hlavu. Až se usadí prach, poohlédneme se 
po okolí, ale vidím to černě. Tady asi nic nenajdeme,“ hlásil Marek.

Prométheus potvrdil příjem a  až do  odvolání zakázal vstup 
do zbylých budov.
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Stejně jak padala čelní stěna odbavovací haly, venku se pomalu 
usazoval zvířený prach. Když pak bylo alespoň trochu vidět, prů-
zkumníci se vydali do mezery mezi poničenou odbavovací halou 
a staršími troskami po její pravé straně. Nečekali žádný zázrak, jen 
další rozvaliny. V tom se však mýlili.

„Podívej, Olafe. Támhle je to malé náměstíčko, u kterého jsme 
stáli před odletem?“

„Jak bych si nepamatoval? Má tu někde stát obelisk, který vzty-
čili na naši počest… Podívej, tady je!!“ A Olaf začal citovat:

„My lidé z  planety Země se vydáváme ke  hvězdám, abychom 
v dalekém vesmíru nalezli své bratry…“

Náhle se zarazil a otočil se na Marka.
„Člověče, podívej! Tohle tu při našem odletu nebylo!“
Oba přistoupili k obelisku blíž a neschopni slova zírali na zprá-

vu, která jim zasvítila do obličeje.

POSELSTVÍ PRO NÁVRATOVÉ 

EXPEDICE. V KRÁTERU TYCHO JE PRO 

VÁS PŘIPRAVEN OBRAZOVÝ ZÁZNAM. 

ZÁKLADNA JE CHRÁNĚNA SILOVÝM 

POLEM. VYPÍNACÍ MECHANISMUS 

SILOVÉHO POLE JE V KVÁDRU.

K poselství byly ještě připojeny souřadnice základny.
Marek s  Olafem se vzpamatovali z  překvapení, informovali 

Prométhea a vyžádali si souhlas k přeletu. Ten samozřejmě dostali. 
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Když pak opět seděli v kokpitu a vznášeli se nad měsíčním povr-
chem, dohadovali se, jak mohli základnu přehlédnout.

„Prométhee, blížíme se k  Tychu, po  základně ale není slechu, 
natožpak vidu! Je to záhada. Souřadnice, které jsme viděli na obe-
lisku, souhlasí!“

„Počkej!“ zareagoval Olaf a zvětšil obraz na jednom z displejů.
„Něco vidím… nějaké smetí. Zaměřím ho…“

To už Marek kapsli zastavil a ta nyní visela nad kráterem zdán-
livě bez pohybu.

„Člověče, to je raketoplán! Nějaký stařeček. Základnu ale nevi-
dím, ani to silové pole!“

„Prométhee, vidíte? Tady žádná základna není! Jen ten vete-
rán!“

Na dlouhé přemýšlení ale nebyl čas. Hal vydal rozkaz k sestupu 
a Marek s Olafem dostali za úkol záhadný raketoplán prozkoumat.

Průzkumný modul dosedl vedle raketoplánu. Už na první po-
hled bylo vidět, že se na měsíčním povrchu nachází dlouho. Nos-
né plochy i  trup nesly stopy po dopadu malých meteoritů, pod-
vozkové lyže byly skoro celé zabořené do měsíčního prachu. Bylo 
zřejmé, že raketoplán už nikdy nepoletí. Jak ale astronauti záhy 
zjistili, stále ještě měl energii. Když totiž Olaf zatlačil na  jednu 
z  krytek, ta se poslušně odklopila a  odhalila mechanismus ote-
vírání dveří. Byl funkční. Dveře se odsunuly do strany a zevnitř 
trupu vyjely schůdky.
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