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Shrnutí

V návaznosti na to, kde skončil původní román (Povstání 
Herobrina), se Josh s  Andrém velmi neobvyklým způso-
bem znovu shledávají a připravují se na svůj vstup do světa 
Minecraft u, který byl navržen jako přesná kopie skutečného 
světa. A jejich cíl? Zastavit Herobrina dříve, než si na cestě 
za podrobením skutečného světa podrobí svět Minecraft u.

Povstání Herobrina: Dobrodružství Minecraft u je krátký 
sci-fi  román z  dílny Steva DeWintera (píšícího pod pseu-
donymem S.D. Stuart), který své poutavé příběhy přenáší 
i do říše Minecraft u.

O dobrodružstvích Minecraftu S.D. Stuarta:
Po bouřlivém úspěchu původního románu Povstání Hero-
brina (a neutuchajícím zájmem čtenářů, kteří chtěli vědět, 
co se stane příště) rozvedl S.D. Stuart původní knihu v 
pokračující sérii, u níž byla každá nová kniha napsána 
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jako jeden díl většího příběhu. Tato série ale musela být v 
polovině přejmenována na Povstání Herobrina, aby lépe 
vyhovovala licenčním podmínkám společnosti Mojang AB, 
která Minecraft  vytvořila.

Dokážou desetileté děti Josh, André a Suzy zabránit zlé-
mu Herobrinovi v ovládnutí světa Minecraft u? Nebo bude 
skutečný svět vydán napospas jednomu z  nejmocnějších 
vůdců počítačových her, jaký byl kdy stvořen?

Tato kniha je beletristickým dílem vytvořeným podle 
doktríny „Fair Use“ (poctivé užití díla) v  souladu s  usta-
novením americké legislativy autorského práva. Odkazy 
na skutečné lidi, události, instituce, organizace nebo místa 
jsou smyšlené a mají pouze dodat příběhu na důvěryhod-
nosti. Všechny ostatní postavy, jakož i  všechny události 
a dialogy, jsou výplodem autorových představ, a nemají být 
proto považovány za reálné.

Minecraft  je obchodní značkou společnosti Mojang 
AB, se sídlem ve Stockholmu. Autor ani vydavatel nejsou 
s tvůrci hry Minecraft  nebo se společností Mojang AB nijak 
spojeni.
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Kapitola 1

Stůl kolem Notchova počítače byl více než kdy jindy plný 
pomačkaných kousků papírů, obalů od tyčinek a zmačka-
ných plechovek od coly. Otevřel si další colu, jedním lokem 
ji celou vypil a cítil, jak jeho tělem proudí kofein.

Nemohl si dovolit usnout, přestože byl již vzhůru více 
než třicet šest hodin.

Zhruba před dvaceti hodinami unikl Herobrine ze svého 
digitálního vězení a  jeho místo zaujala mysl desetiletého 
chlapce.

Herobrine byl jeho nejúspěšnějším pokusem o  vytvo-
ření umělé inteligence v  Minecraft u, která nepatřila mezi 
herní postavy. K jeho vytvoření používal soft warový model 
na programování inteligentních agentů založený na vzorci 
víra-touha-záměr, a  když tento program našel, považoval 
to za šťastnou náhodu. Tento program byl vyvinut jedním 
z oddělení australského ministerstva obrany zabývajícím se 
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klíčovými rozhodnutími na poli leteckých, ropných a ply-
nárenských, lékařských, nukleárních a  vojenských sledo-
vacích systémů a on si myslel, že mu pomůže vytvořit pro 
hráče v Minecraft u dokonalého nejvyššího mistra stavitele.

Bylo to ale až příliš dobré.
Nejenže se Herobrine rychle učil, ale neuvěřitelně rych-

lým tempem se také přizpůsoboval novým situacím. Netr-
valo dlouho, než se Notche zeptal, proč ho vytvořil a kdy 
mu umožní přístup na celosvětovou internetovou síť.

Protože ale jediným účelem, za kterým byl Herobrino-
vův charakter vytvořen, bylo porazit lidské hráče, nebyly 
jeho záměry tak úplně nevinné. Notch moc dobře věděl, 
že ho nikdy nesmí pustit na  internet. Pokud by to udělal, 
svět by náhle čelil novému nepříteli, který by hravě strčil 
do kapsy všechny předchozí národy, diktátory a teroristy. Ti 
nebyli ve srovnání s Herobrinem ničím víc než jen tlupou 
naježených koťátek.

A  nyní, když byl konečně volný a  mohl snadno ovlád-
nout cokoli, co bylo připojené k síti, bylo jen otázkou času, 
než se stane něco zlého.

Opravdu zlého.
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Herobrine musí být zničen dříve, než najde způsob, jak 
získat přístup k Notchovu dalšímu nejúžasnějšímu stvoření.

Nejprve je ale třeba dostat Joshuovu mysl ze světa 
Minecraft u na jeho pracovní stanici; a pak zpátky do jeho 
těla.

Celý den pracoval na  tom, aby podstatným způsobem 
upravil verzi Minecraft  Pocket Edition, kterou měl nahra-
nou na svém zlatém iPhonu 5s; a konečně byl hotový.

Podíval se na svůj unikátní iPhone ve zlatém provedení. 
Najít nejnovější telefon od  Applu v  této barvě bylo velmi 
těžké a  představa, že ho použije k  tomu, aby mohl Joshe 
přenášet, se mu moc nelíbila. Byl to ale jediný telefon pod-
porující 64bitovou architekturu, kterou potřeboval k tomu, 
aby nepřišel o žádnou část Joshe, jehož mozek, včetně jeho 
vzpomínek a osobnosti, byl zcela uvězněn v avatarovi uvnitř 
Minecraft u.

Byla jeho chyba, že byl Josh uvězněn v programu, takže 
byl ochotný učinit tolik osobních obětí, kolik jich bylo 
k nápravě zapotřebí.

A zrovna teď byl jednou z těchto obětí jeho telefon.
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Jeden konec kabelu připojil k telefonu a druhý do USB 
portu na svém počítači.

Pak začal psát do chatovacího okna.
„Jsi připraven, Joshi?“
Počítač pípnul a na obrazovce se objevila odpověď. „Bude 

to bolet?“
Prohrábl si vousy. Odpověď totiž neznal, a  tak místo 

odpovědi klepnul na tlačítko Stáhnout a sledoval ukazatel 
postupu.

Trvalo deset minut, než se na  obrazovce objevil nápis 
„Stažení dokončeno“.

Odpojil kabel z telefonu a spustil Minecraft  PE.
Místo tradiční úvodní obrazovky pro Minecraft  uviděl 

na displeji iPhonu velkou hranatou kostičkovanou tvář.
Oči dvakrát mrkly a ústa se pohnula. Notch slyšel Joshe 

z reproduktorů na telefonu. „Vidím tě.“
Notch se usmál. „Nastavil jsem to tak, abys mohl pomocí 

mikrofonu a fotoaparátu na  telefonu slyšet a  vidět. Jak se 
cítíš?“

Jeho oči se rozhlédly po okolí, než se zase zadívaly na něj. 
„No, připadám si tu tak trochu stísněně.“
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Notch se zasmál. „Veškerou možnou paměť, kterou se mi 
z telefonu podařilo vymačkat, jsem věnoval tobě. Bolí to?“

„Ani ne. Zvyknu si. Takže co teď?“
Notch si mnul rukou vousy na bradě. „Nyní tě odnesu 

domů a přemístím tě do tvého těla.“
„Co myslíš, že s ním teď dělá Herobrine?“
„To nevím.“
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Herobrine se snažil ze všech sil vytrhnout, ale nebylo mu 
to nic platné. Ta dospělá žena byla mnohem silnější než on 
a dotáhla ho po schodech nahoru do koupelny. „Hned jak 
budeš nahoře, se svlékni a podej mi svoje oblečení. Potře-
buji ho dát ihned do pračky.“

Čekala přede dveřmi na to, až se svlékne. Když pootev-
řel dveře a  podal jí špinavé oblečení, zakroutila hlavou. 
„Nevím, co to do tebe vjelo. Nejprve jsi přestavěl všechen 
nábytek v obýváku, aby sis postavil pevnost...“

V tom přibouchl dveře. „Doufám, že budeš hotový, než 
zapadne slunce.“

Pořád na něj mluvila, když vytahovala ručník ze skříně 
v předsíni. „No, aspoň jsi to k sobě všechno nemusel slepo-
vat lepicí páskou. Na  některých místech to vůbec nemusí 
jít z gauče dolů. A aby toho nebylo málo, ještě ke všemu jsi 
rozkopal zahradu za domem.“
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Vzal si ručník, který mu podala. „Těžil jsem kámen.“
„A  kvůli tomu jsi teď špinavý a  musíš se před večeří 

osprchovat; a ta bude navíc kvůli tobě pozdě, protože jsme 
pořád ještě nenašli jídelní stůl.“

Protože zavřel dveře, přes duté příčky k němu doléhal už 
jen tlumený hlas. „A pospěš si.“

Upřeně se zadíval na froté ručník. Co je to sprcha? A proč 
by se měl mýt, aby měl čistou kůži?

Podíval se na  sebe do  zrcadla. Žít ve  světě, kde nejsou 
prakticky žádné dokonalé čtverce, mu pořád připadalo 
divné. Notch mu nikdy neukázal, jak vypadá svět vně 
Minecraft u, dokonce ani poté, co přišel na  to, že takové 
místo existuje.

Zahýbal prsty před svým obličejem. Tomu novému tělu 
s doslova stovkami kloubů se přizpůsobil celkem snadno. 
Bylo sice snazší s  předměty kolem sebe manipulovat, ale 
když nedával pozor, měly pořád tendenci se u různých povr-
chů hromadit a vysílat do mozku signál pronikavé bolesti.

Naštěstí to bylo jen dočasné řešení. Jakmile najde počítač, 
získá přístup k internetu, najde portál, který vede do Not-
chova speciálního světa, a tohoto omezeného těla se zbaví.
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Když se v  tomto těle dostal po  škole zpátky domů, 
do  místa, které ho nepřestávalo udivovat, ti větší lidé mu 
řekli, že bude mít týden zaracha, a  navíc nebude smět 
na počítač, protože se chtěl na hřišti prát s dívkou. Nechá-
pal, proč mají tyto lidské bytosti takový odpor k boji. Byl 
přece stvořen právě kvůli neutuchající lidské touze bojovat. 
A on sám byl stvořen, aby je porazil. A co víc, on to i dokáže.

Domácí vězení bez přístupu k počítači bylo pro něj nemy-
slitelné. Nechtěl zůstat v tomto těle uvězněný ani o  jediný 
den navíc, natož celý týden.

Jakmile mu řekli, že má zaracha, pokusil se uletět. Museli 
mu ale v rámci toho domácího vězení odebrat jeho ovládací 
schopnosti, včetně létání a procházení zdmi.

To pro něj byla tvrdá škola.
V  tom náhle někdo zaklepal na  dveře. „Neslyším téct 

žádnou vodu.“
Otočil tedy páčkou u sprchy, dokud z ní nezačala prou-

dit voda. Natáhl do  toho proudu svoji ruku, ale rychle ji 
zase stáhl zpět kvůli ostré bolesti. V  Minecraft u nikdy 
nebyl žádný problém s teplotou vody. Není divu, že si lidé 
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