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Část první

Už od začátku kosmického výzkumu snili všichni vědci o 
objevu obyvatelné planety. V roce 2140 se pozornost 
pracovníků NASA zaměřila na do té doby nezajímavou 
dvojhvězdu galaxie Messier. Satelitem větší z obou hvězd je 
maličká planeta, kde by mohly být podmínky umožňující život 
– voda a dusíkatá atmosféra s 30% obsahem kyslíku. Vyslané 
sondy naděje jen potvrdily a roku 2169 vstoupil na povrch 
nové planety nazvané Skuld první člověk, americký astronaut 
Paul Sandler spolu se svým navigátorem Alexejem 
Volovsjenovem. Potvrdili ty nejfantastičtější dohady – na 
planetě opravdu lze žít. 
Na Zemi se rozpoutala vesmírná horečka, všechny státy 
bohatě investovaly do stavby raket na pohon, který zkrátil 
cestu ke Skuldu na jeden a půl pozemského roku. Do deseti let 
už měla nová planeta skoro milion obyvatel.
Zatímco nová civilizace jen kvetla, ta zemská se potýkala 
s problémy. Vypukla obrovská ekonomická krize, která 
dohnala většinu států na samotné dno. Za daných okolností 
nebylo možné vysílat další rakety a kontakt s galaxií Messier 
pomalu ustával, až zmizel úplně s nástupem Třetí světové 
války, která trvala několik dlouhých desítek let a Zemi ještě 
více zruinovala. 
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Teprve v roce 2668 bylo možné se znovu pokusit navázat se 
Skuldem spojení, avšak planeta neodpovídala na žádnou 
formu vysílání a všechny sondy za záhadných okolností 
zmizely. Galaxii Messier se začalo přezdívat Druhý bermudský  
trojúhelník.
Po určitých rozpacích byla vyslána loď s živou posádkou. 
Poslední zpráva, jakou Země obdržela, bylo sdělení, že právě 
přistáli, atmosféra je dýchatelná, radiace zanedbatelná a 
všechny přístroje fungují. Pak se odmlčeli. 
To vyvolalo opravdový poprask, zvláště když byla vyslána i 
druhá výprava se stejným výsledkem. Pro většinu lidí byla už 
planeta Skuld ztraceným světem. Přes protesty většiny 
odborníků byla vystřelena i raketa Messier 3 s posádkou, 
kterou tvořili kapitán Joe Terry, navigátor Pierre Barillé a 
palubní inženýr Ásam Dihár.
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Kapitola 1

„Oficiálně zahajuji náš pětistý den mimo Zemi,“ prohlásil 
slavnostně Joe Terry, zatímco se odepínal ze svého lůžka, 
„tak… co budeme dělat?“
„To se ptáš jako vážně?“ zeptal se kysele Pierre Barillé a 
protáhl se. Přitom narazil rukou do stěny a okamžitě se odrazil 
na druhou stranu. 
Joe potlačil úsměv. „Čekal bych, že se za ten rok tady naučíš 
alespoň vstát, aby sis něco neudělal, ale tys byl vždycky 
takový dřevo.“
„Však ono na tebe taky dojde,“ odpověděl Pierre a kriticky si 
prohlížel svou novou modřinu. Joe k němu opatrnými tempy 
přiletěl.
„Nestalo se ti nic?“
„Nic co by stálo za řeč. Ale čekal jsem, že se k posměváčkům 
připojí Sammy.“
Joe místo odpovědi doplul až ke dveřím pilotní kabiny a 
otevřel je. Za vysokým opěradlem koukala jen Dihárova tmavá 
kštice.
„Tak jak to jde, Sammy?“ zajímal se.
Žádná odpověď.
„Sammy!“
Joe pomalu obkroužil křeslo a usmál se. Ásam seděl 
připoutaný v křesle a tvrdě spal. Povzdechl si. Co já mám 
s nimi dělat? Jeden spící a druhej šikovnej. 
Jemně kamarádem zatřásl. Dihár otevřel obrovské hnědé oči a 
upřeně se na Joea zadíval.
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„Běž si lehnout, vystřídám tě,“ navrhl Joe.
„Kolik je hodin?“
„Půl osmé ráno, jestli se to tak dá říct.“
Sammy melancholicky zamrkal. „Omlouvám se, že jsem 
usnul. Ale tady… spi v křesle, nebo na posteli, přesněji řečeno 
u postele, co na tom záleží.“ 
To už si odepnul pásy a volně se vznášel vedle Joea. Ten se 
přesným manévrováním dostal nad palubní desku a 
kontroloval ukazatele. 
„Všechno zatím vypadá v pořádku,“ řekl, „tlak vzduchu, 
teplota, recyklace vody…“
„Však problémy mají začít až po přistání, ne?“ 
To už se k nim připojil i Pierre.
„Nepřibližuj se ke mně,“ varoval ho Joe a Sammy se zasmál. 
To Pierrovi stačilo, aby znovu narazil do zdi a v malém 
prostoru pilotní kabiny spustil řetězovou reakci.
„Připoutej se,“ nařídil Joe, jakmile se jim podařilo zachytit se. 
Pierre bez reptání poslechl. 
„Nevznášej se mi tak nad hlavou, víš, že to nesnáším, 
Sammy,“ ozval se po chvíli.
„Jak víš, že jsem nad tebou? Můžu být dost dobře pod tebou, 
nebo kdekoliv jinde.“
„Nech si ty kecy. Můžeš být sice kdekoliv, ale bohužel ne tak 
daleko, jak bych si přál.“
Joe se už bál, že bude muset z pozice kapitána uklidňovat další 
hádku, ale nebylo třeba. Ásam nonšalantně odplul a vrátil se se 
třemi hliníkovými tubami s jídlem.
„Pierre, zapni, prosím tě, gravitaci. Nesnáším, když musím jíst 
a poletovat u toho vzduchem.“ Pierre poslechl a Joe i Sammy 
okamžitě spadli k podlaze.
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„Ať už na té planetě najdeme cokoliv, doufám, že tam bude i 
něco lepšího k jídlu než tahle šlichta,“ komentoval to Pierre.
„Vy Francouzi,“ povzdechl si Ásam.
„Vy Indové,“ kontroval Pierre.
Joe je přerušil: „Kdybyste se na chvíli dokázali přestat 
pošťuchovat, možná si všimnete, kde právě jsme.“
Oba jeho přátelé se naklonili a pozorovali ukazatele letu a 
hlášení autopilota. Právě vstoupili do gravitačního pole svého 
cíle. Čas do předpokládaného vletu do atmosféry – 3 hodiny.
Všichni se po sobě podívali. 
„A je to tady,“ vyslovil nakonec Joe to, co se jim všem honilo 
hlavou.
„Co myslíš, že tam bude?“ zeptal se Pierre, a otevřel tak téma, 
o kterém zatím raději nemluvili.
„Bůh ví.“ 
„Nepevný povrch nebo něco takového?“
„Messiery 1 a 2 přece přistály, a dokonce vysílaly, že jsou 
naprosto v pořádku!“
„A co nějaká radiace, jedovaté plyny nebo něco takového?“
Joe zavrtěl hlavou. „To by jim už ukázaly přístroje. Na té 
planetě je něco podivného,“ pomyslně se napřímil, „a já 
zjistím co.“
„Snad my, ne?“ připomněl Pierre.
„Tak my,“ souhlasil Joe.
„Pierre, zobraz to, prosím,“ požádal Sammy. Pierre mu 
vyhověl a na obrazovce se objevila zřetelná dvojhvězda Alba-
Almira.
„Tak kde je ten Skuld?“
Pierre beze slova ukázal na miniaturní tečku poblíž první 
z nich. 
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Všichni tři měli hlavy skoro těsně u sebe, když si planetu 
prohlíželi. 
„Pierre, dej na Zem vědět, kde jsme. Půjde to?“ zeptal se Joe.
„Ale samozřejmě, bez problémů,“ ujistil ho Pierre. 
Sammy se zachvěl. „Tohle se mi nelíbí.“
„Co?“
„No, jak to jde všechno hladce. Vždyť jsi říkal, že přesně 
takhle to bylo i u druhých Messierů. Co když jdeme do té 
samé pasti?“
„Tak to brzy zjistíme,“ odvětil chladnokrevně Joe, „žádný 
strach. Máme to nejlepší, co nám mohla Země poskytnout.“
„Bohužel od těch, kteří to nabídli za nejnižší cenu.“
„Tys byl odjakživa pesimista, že?“
„Že se ptáš.“
Dlouho bylo ticho a Joe v zamyšlení přešel několikrát po 
obvodu kabiny.
„Prosím tě, pojď zpátky, dělá se mi z tebe špatně,“ požádal 
Sammy.
Joe se zastavil hlavou dolů a zasmál se. „Za ty roky…“
„Už brzo přistaneme, a pak si budeš muset nechat na takovéhle 
pitominky zajít chuť.“
Kapitán pokrčil rameny, ale vyhověl Dihárovi a sešel „dolů“.

O tři hodiny později si Pierre znovu všechny zavolal.
„Půjdeme na přistání, možná byste tady mohli být. Chci zrušit 
gravitaci.“
„Jen do toho,“ pobídl ho Joe, když se on i Sammy bezpečně 
upevnili ve svých křeslech. Všichni tři už měli oblečeny lehké 
skafandry a všechno v kabině i mimo ni bylo zajištěné a 
připevněné.
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„Hele, sušenky,“ upozornil Pierre a ukázal na stříbřitý balíček, 
který právě letěl okolo nich. Joe ho netrpělivě strčil do kapsy. 
Planeta Skuld na obrazovce už nevypadala jako malá tečka, 
ale zabírala skoro celý prostor. Přes její narůžovělou atmosféru 
nebylo vidět ani ň.
„Myslíš, že tam budou lidé?“ zeptal se Sammy Joea, který 
seděl vedle něho.
„Silně o tom pochybuji. Tak co, pánové, jdem na to?“
Z obou stran se mu dostalo tichých, ale kladných odpovědí.
Vypnul tedy autopilota a navedl Messier 3 na přistání.
Záběr pomocných přistávacích motorů je všechny hodil prudce 
dopředu a okamžitě zase dozadu, ale to už vstoupili do 
atmosféry. Přístroje jim prozrazovaly, že na povrchu jejich 
rakety je teplota přes 1800°C a rychlost se zmenšuje.
„Kam to bude, Joe?“
„Vypadá to, že na pevninu! Až řeknu tři, vypustíš padák, 
jasné?“
Pierre jen přikývl, jako že rozumí. Zdálo se mu, že mu každou 
chvíli vinou obrovského přetížení zapadnou oči do hlavy.
„Pozor! Jedna – dva – TŘI!“
Pierre zmáčkl potřebný knoflík a kovové ťuknutí a hlavně 
strašné cuknutí jim prozradilo, že se padák vysunul a správně 
otevřel.
„Přistávací motory jedou naplno,“ informoval Sammy. 
„Vzdálenost od povrchu tisíc metrů, měl si pravdu, je to 
pevnina, ale je to divné.“
„Co je?“
„Jako by svítila, ale to předtím vidět nebylo!“
„Už nemáme čas cokoliv dělat,“ řekl Joe, „riskneme to.“
„Vzdálenost pět kilometrů – brzdi!“
„Co asi dělám!“
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„Motory jedou naplno!“
„Tři, dva, jedna-“
Ozvalo se obrovské prásknutí a pak nic. Motory zhasly a 
všechno ztichlo.
Všichni tři seděli ještě chvíli v křeslech, neschopní se pohnout. 
Joe setřel pot z čela a jako by nic prohlásil: „Tak jsme 
přistáli.“
A popelavý Pierre jen přikývl. „Jo, to teda jo.“
Sammy okamžitě kontroloval přístroje. „Raketa je v pořádku, 
systémy fungují.“
„A tam venku?“
„Atmosféra se zdá dýchatelná, podloží stabilní, UV záření a 
radiace v únosné normě, teplota 28°C, vítr nefouká.“
Pierre tleskl. „Tak se tam mrknem, ne?“
Joe zkoumal údaje ze senzorů, a když pochopil, že otázka byla 
adresovaná jemu, zamyšleně se odvrátil.
„Já ti nevím…“
„Jednou ven musíme.“
„No dobře, běž, ale vezmi si skafandr,“ rozhodl kapitán.
Otevřeli dvojité přetlakové dveře a Pierre sestoupil po 
schůdcích dolů.
„Pierre, slyšíš nás?“ 
„Slyším,“ odvětil z vysílačky Pierrův hlas.
„Jak to tam vypadá?“
„Jsme na nějaké poušti, písek je zelený, stejně jako mraky. No, 
ty jsou namodralé. Ale… panebože…“
Tady se Pierre odmlčel.
Oba v kabině se po sobě vyděšeně podívali. „Pierre! Slyšíš, 
Pierre, co je?“
„Ale já jsem v pořádku,“ odpověděl Pierre trochu podrážděně. 
„Ale tohle – to dokud neuvidíte, neuvěříte.“
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„Tak co je?“
„Vypadá to jako solární panely. Stovky, tisíce – kam až oko 
dohlédne!“
Sammy s Joem se skoro srazili ve dveřích, jak vybíhali ven. 
Pierre nelhal. Byli na kraji jakéhosi pole solárních panelů – 
zářivá stříbřitá plocha kam až oko dohlédne. Několik 
nejbližších bylo poničeno jejich přistáním.
„No… vlastně se ani nedivím, že získávali elektřinu takhle. 
Vždyť kvůli té dvojhvězdě musí být pořád den!“ přemítal Joe.
„Už vás něco napadlo?“ zeptal se Pierre.
„Co?“
„Jsme tady a všechno je v pořádku. Jestli to teď odvysíláme na 
Zem, budeme na stejné úrovni, jako předchozí Messiery.“
„To je zajímavá úvaha,“ řekl Sammy, „ale mě spíš zajímá 
támhleto.“ Ukázal prstem vysoko nad hlavy svých kamarádů a 
ti se ohlédli.
Joe tiše hvízdl. „Je to to, co si myslím, že to je?“ zeptal se 
vzrušeně.
„Ne,“ popřel to Pierre, „to nemůže být… prostě nemůže.“
„Ale nechte toho,“ okřikl je Sammy. „Vidíte stejně dobře jako 
já, že je to vrtulník.“

Byl to vrtulník. Zářivě zlatý, uzounký – vypadal trochu jako 
zjevení.
„Proboha živého,“ zašeptal Pierre, když stroj přistál jen 
několik metrů od nich a rozvířil mračna zeleného prachu. 
Okamžitě z něho vystoupil jakýsi muž a zamířil k nim. 
Všichni tři muži si bezděčně sundali helmy a zjistili, že mohou 
bez problémů dýchat, i když byl vzduch podivně suchý a 
rozpálený. Neznámý mezitím došel až k nim s širokým 
úsměvem na rtech.
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„Vítejte, pánové, na planetě Skuld!“ Mluvil s velice podivným 
přízvukem, přesto mu rozuměli. 
Všichni tři stáli úplně perplex. 
Když muž pochopil, že se odpovědi nedočká, pokračoval sám: 
„Je to pro nás velice neobvyklá situace, běžně nemíváme hosty 
z jiné planety. Jmenuji se Mellor Cooper, generální vyslanec 
VISUGI.“
Joe se konečně rozvzpomněl, že taky umí mluvit. „Všechny 
nás těší. Jsem kapitán Joe Terry a tohle…“
„Opravdu mě těší, nesmírně,“ zašvitořil Cooper, aniž by ho 
nechal domluvit a Joe diskrétně stáhl nabízenou ruku. 
„Následujte mne, prosím, všichni na palubu. Ve městě jsou 
všichni dychtiví vás poznat.“
„A raketa?“
„Nemusíte si dělat žádné starosti, naši experti se o ni 
postarají.“
Tohle se nikomu z trojice moc nelíbilo. Joe se obrátil na 
Pierra, který mu odpověděl pohledem: „Máme na vybranou?“
Cooper zřejmě nezpozoroval jejich rozpaky a vedl je do 
vrtulníku. 

Během dvou hodin letu pod nimi ubíhala monotónní zelená 
poušť, místy trochu do modra.
Joe si mezitím toho „vyslance VISUGI“ (ať už to bylo, co 
chtělo) pořádně prohlédl. Byl to třicátník  s vlasy pečlivě 
sčesanými dozadu. Jeho oblečení, vyrobené z nějaké podivné 
látky, která nepřipomínala nic, co Joe na Zemi kdy viděl, 
působilo dojmem uniformy. Upjaté, blankytně modré, bez 
ozdob. Jedině na rameni měl jakousi nášivku ve tvaru dvojité 
spirály a pod ní malinký nápis VISUGI.
„Tahle poušť pokrývá celou planetu?“ zajímal se Pierre.
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„Většinu,“ odvětil Cooper. „Kromě našich plantáží Viridis 
algae. A póly jsou samozřejmě pokryté ledem.“
„Ta voda stačí celé planetě?“
„Velké zásoby jsou v podzemí,“ vysvětlil Cooper. „Ale 
momentální lidské populaci stačí ta polární.“
„Kolik lidí tady tak zhruba je?“ zeptal se Sammy.
„Miliarda.“
„A přibližně víc nebo míň?“
Cooper se na Sammyho překvapeně podíval. „Přesně miliarda. 
Tedy, pardon, s vámi miliarda tři.“
„Ale to přece není možné!“ protestoval Joe.
„Ujišťuji vás, že to tak je.“
„Ale jak můžete vědět, že se právě teď nenarodilo nějaké 
děcko?“
Cooper se na něj podíval pohledem, který se Joeovi ani trochu 
nezamlouval. „Naše záznamy jsou vedeny přesně.“
Joe raději od zjevných otázek upustil a zahleděl se dolů na 
modrozelený písek.

Město nevypadalo shora nijak zvlášť. Ať se Joe snažil sebevíc, 
nevšiml si žádných zelených travnatých ploch, ani ničeho 
podobného. Všude byly jen ulice a domy, větší či menší. 
Z toho ošklivého průměru se vymykala jen jedna jediná 
obrovská bílá budova. Právě k ní mířili. Podobným 
ohromujícím dojmem by mohla působit katedrála na vsi, a 
tohle bylo možná něco velice podobného. Přes celou délku 
budovy bylo zlatě napsáno:
VOLOVSJENOV’S INSTITUTE FOR SAFE USE OF 
GENETIC INFORMATIONS
Sammy si přisedl blíže k Pierrovi a zašeptal tak, aby je Cooper 
neslyšel: „Z tohohle mi naskakuje husí kůže. Nevím, o co tady 
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jde, ale určitě to není nic pěkného. Celá tahle planeta je 
zatraceně divná.“
Joe mu odpověděl rovněž šeptem: „Je to divné, ale co můžeme 
dělat?“
„Ale to jméno – Volovsjenov – přísahal bych, že už jsem ho 
někde slyšel.“
„No samozřejmě, vždyť to byl ten první, co sem přiletěl. Mise 
Neworld 2169.“
„Myslíš, že ho tady mají ve velké úctě?“
„Vypadá to tak,“ odtušil Joe.
„Co se s ním vlastně stalo?“
„Zůstal na Skuldu spolu s prvními osadníky. Sandler se vrátil 
na Zem.“

Mezitím vrtulník dosedl na nenápadnou přistávací plochu hned 
vedle budovy. Ihned se k nim seběhlo alespoň deset lidí ve 
stejných modrých uniformách, jako měl Cooper. Ten vystoupil 
a následovaný třemi astronauty a alespoň šesti dalšími vešel 
rychlým krokem do budovy institutu.
Joe se přitočil k Cooperovi a zeptal se: „Co je tohle za 
institut?“
„Institut pro bezpečné používání genetických informací.“
„To vím, ale co to znamená?“
Cooper místo odpovědi otevřel dveře do jedné z místností a 
naznačil jim, aby vešli.
Teprve, když se usadili za stůl, začal: „Co vlastně víte o téhle 
planetě?“
„No… nic moc,“ přiznal Pierre. 
Cooper přikývl. „Myslel jsem si to. A i kdybyste věděli, za ta 
léta odloučení se mnoho změnilo.“
„Tak co je tohle za institut?“
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„Hned se k tomu dostanu. Asi padesát let po vyhlášení 
nezávislosti Skuldu šlo všechno výborně. Pak se ale stala ta… 
věc.“
„Jaká věc?“ zajímal se Sammy.
„Do planety narazil meteorit a vychýlil ji z oběžné dráhy. 
Mělo to příšerné následky. Bylo zničeno všechno, co jsme 
stihli vybudovat, zemské plodiny do jedné vymřely a 
z původní populace zůstalo naživu jen asi dvě stě lidí.“
Všichni tři vytřeštili oči. „Panebože – dvě stě!“ vydechl Joe. 
„Ale jak jste...“
„Když člověk musí, dokáže všechno. Naši předkové byli 
prostě nepřekonatelní, ale všemu zabránit přece nedokázali.“
„Čemu?“
Mezitím před ně položili sklenice s podivným pitím.
„Napijte se se mnou,“ nabídl jim Cooper.
Sammy podezíravě zkoumal sklenici. „Co to je?“
„Výtažek z Viridis algae.“
Joeovi se zdálo, že jsou jeho otázky už trochu monotematické, 
ale stejně se znovu zeptal: „Co to je?“
„Říkal jsem vám přece, že všechny zemské plodiny vymřely. 
Tohle je jediná řasa, která může na Skuldu přežít. Tak ji 
pěstujeme ve velkém.“
Joe s Pierrem se po sobě podívali. Nechtěli urazit, ale v téhle 
nechutné kapalině by nesmočili ani prst. Nakonec Pierre 
pokrčil rameny, jako by chtěl říct: „Co nám zbývá?“ a všichni 
tři se statečně napili. Až do dna, aby to už měli za sebou. Joe 
se otřásl. Bylo to nechutně přislizlé. 
Cooper se usmál.
„Dopovězte nám to o tom, čemu jste nedokázali zabránit,“ 
požádal Pierre. Byl trochu bledý a Joe cítil, že asi nevypadá o 
nic líp.
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Cooper se nadechl a pokračoval: „My všichni jsme potomci 
těch dvou set. Už chápete?“
„Ne,“ přiznal Joe.
Cooper se k nim naklonil. „Lidská rasa začala degenerovat. 
Trvá to už kolik staletí.“
„Jak to myslíte?“ Joe si protřepal prsty. Zdálo se mu, že v nich 
začíná ztrácet cit.
„Už tři sta let po katastrofě začalo přibývat fyzicky i 
psychicky postižených. Proto byl zřízen institut, který má za 
úkol vyhledávat ty nejvhodnější jedince a křížit je mezi sebou. 
Začali jsme používat zkumavky, abychom dokázali ovlivnit 
pohlaví plodu.“
Joovi se začala točit hlava.
„Pohlaví plodu?“ zašeptal Pierre, jako by nevěřil vlastním 
uším. Už nebyl jen bledý, ale přízračně zelený. Dokonce i 
Sammyho tmavá pleť nabrala bledší odstín.
Cooper je bedlivě pozoroval. „Teď už není možné, aby si lidé 
vybírali partnery. Vše za ně dělá náš institut, pojmenovaný po 
tom největším z našich předků. Jeho potomek má tu čest vést 
VISUGI dodnes.“
„Volovsjenov...“ vydechl Sammy. Joe si všiml, že se rukama 
křečovitě drží stolu. Najednou se mu tak zatočila hlava, že se 
sám chytil, aby se vůbec udržel na židli.
„Ještě nám dovolte jeden dotaz,“ Pierre už musel lapat po 
dechu. „Před námi na téhle planetě přistály už dvě posádky. 
Nevíte o nich náhodou něco?“
Cooper se zatvářil udiveně, ale všichni tři viděli, jak se 
škodolibě usmívá. „O nikom takovém jsem v životě neslyšel.“
Poslední, co Joe vnímal, než upadl do bezvědomí, byl Pierre, 
jak se pozpátku hroutí ze židle.
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Kapitola 2

Joea příšerně bolela hlava. Snažil se vzpomenout si, co vlastně 
dělá, kde je, ale před očima měl černou mlhu, jen pod sebou 
nahmatal nějakou tvrdou lavici.
Ze tmy k němu náhle pronikl důvěrně známý hlas. 
„Dáváš si načas, Šípková Růženko.“
Ze tmy se vynořil starostlivý Pierrův obličej. Joe se pomalu 
posadil a rozhlédl kolem. Malá tmavá místnost, bez oken, stráž 
za skleněnými dveřmi…
„Panebože…“ zasténal. „Ten mizera…“
„No,“ Pierre pokrčil rameny. „Alespoň definitivně víme, na 
čem jsme.“
„Ale proč!“ Joe se prudce zvedl, ale okamžitě se mu 
podlomily nohy a spadl zpátky.
„Dej pozor,“ napomenul ho Sammy z druhého konce 
místnosti. 
„Poslyšte, myslíte že to, co nám Cooper říkal...“
„To nebyl sen,“ zavrtěl Pierre hlavou, „bohužel. To sis 
nevšiml, že tady všichni vypadají trochu jako...“
„Přes kopírák?“ napověděl mu Sammy.
„Divně,“ dokončil Pierre.
„Ani se nedivím,“ ušklíbl se Joe. „Lidi ze zkumavek – tohle je 
apokalypsa. Pokud nám ovšem říkal pravdu.“
„Říkal,“ ozval se nepříjemně známý hlas. Cooper stál za 
sklem.
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„Pane, já požaduji nějaké-“ začal Joe.
„Vysvětlení?“ přerušil ho Cooper. „Prosím, ať je po vašem. 
Institut si jednoduše nepřeje žádné spojení s vaší planetou.“
„Ale proč?“ vybuchl Sammy. „Vždyť by se tak vyřešily vaše 
dlouholeté problémy!“
„Ti před vámi byli chápavější,“ poznamenal Cooper. „O to 
právě jde! Myslíte si snad, že by někdo potřeboval náš institut, 
kdyby se geny znovu smísily?“
„Takže jen proto, abyste neztratili moc, posíláte celou tuhle 
planetu do kytek?“
„Kam, prosím?“
Joe netrpělivě mávl rukou. „Zničíte ji.“
Cooper jen pokrčil rameny. „Když to tak chcete brát...“
„A... co bude s námi?“ zeptal se opatrně Pierre.
„To jsem vám neřekl? Odpusťte,“ omlouval se Cooper, 
„budete asi za dvě hodiny popraveni. Nejsme sice zařízeni na 
popravy lidí bez ochranných integrovaných obvodů, ale my už 
to nějak uděláme. Před pěti lety se nám to na vašich 
předchůdcích podařilo přímo ukázkově.“
„A ti předtím?“
Cooper zavrtěl hlavou. „Bohužel, neměli jsme tu možnost. 
Našli jsme jen jejich dvě těla uprostřed pouště. Jinak vám přeji 
příjemný zbytek dne.“ 
V cele zavládlo dlouhé ticho přerušené až Joeovým 
prásknutím do lavičky.
„Ne! Tohle prostě nemůže být pravda!“
Druzí dva na to nic.
„Vždyť tohle je jak ze špatnýho filmu, tohleto!“
„Ber to z té lepší stránky,“ ušklíbl se Pierre.
„Jakou to má lepší stránku?“
„Zjistili jsme, co se stalo s Messiery 1 a 2.“
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„Díky,“ odpověděl Joe naštvaně, „při tomhle vědomí je mi 
mnohem líp.“
„Přece tu musí být nějaký způsob, jak se dostat pryč,“ 
uvažoval Sammy.
„Vzdej to, zatímco jste ještě spali, poslouchal jsem strážce. 
Všechno je tady hlídané jak v trezoru. Šance, že by se odsud 
někdo dostal, je nulová,“ řekl Pierre, natáhl se na lavičku a 
začal si broukat: „Vzhůru, děti vlasti, den slávy nadešel, proti 
nám tyranie zvedá svůj krvavý prapor! Třeste se, tyrani, a vy, 
zrádci, hanbo celé země, vaše plány dojdou odplaty! Každý je 
vojákem připraveným k boji proti vám. Padnou-li naši mladí 
hrdinové, země zrodí nové, odhodlané k boji!“
„Mohl bys toho, prosím tě, nechat?“ vyjel po něm Joe. „Já 
vám tady taky nezpívám Hvězdami posetý prapor a Sammy to 
jejich… co vy to vlastně zpíváte?“
„Jana Gana Mana,“ zahučel Ásam a znovu se upřeně zahleděl 
do zdi.
„Já myslel, že pořád ještě Bože, chraň královnu.“
„Víš co? Tak až si zase budeš něco myslet…“
„Nechte toho,“ přerušil je Pierre, „tři roky jsme spolu vydrželi 
v té raketě a teď se začneme hádat kvůli blbostem?“
„No, možná sis toho nevšiml, ale za hodinu a půl nás plánují 
popravit!“
„A to je důvod, abychom se tady zabili navzájem?“ kontroval 
Pierre a hodil si nohy nahoru. „A společně si můžem zazpívat 
za Světovou unii-“
Prásk! Všechna světla s hlasitým třesknutím zhasla a okamžitě 
se rozezněly poplašné sirény.
Oba strážci od dveří okamžitě vyběhli chodbou napravo.
Skupinka zůstala sama potmě.
„Co myslíš, že to znamená?“ zeptal se tiše Sammy.
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„No, buď to je dobré, nebo se nic nemění,“ konstatoval Pierre, 
„nedají se ty dveře nějak vylomit, teď, bez proudu?“
Joe vstal, aby to zkusil, ale náhle se se zahučením světla znovu 
rozsvítila.
„To bude záložní okruh,“ odhadoval Sammy. 
„Támhle už se vracejí hlídači,“ upozornil Joe, „a teď dokonce 
tři.“
Ale nebyli to ti, kteří stáli předtím u dveří. Tohle byl jeden 
vysoký černovlasý muž a dva kluci, Joe by jim netipoval ani 
patnáct.
Muž přešel k ovladači a rychle naťukal kód. Skleněné dveře se 
okamžitě otevřely.
„Rychle,“ oslovil astronauty, „máme přesně tři minuty, než 
přijdou na to, že jsme tady.“
„A jak nám zaručíte, že nás venku nečeká něco horšího než 
uvnitř?“ zeptal se výbojně Pierre.
Muž se usmál. „Budete mi muset věřit. Ovšem, jestli nechcete, 
místnost pro popravy je tímto směrem.“ Ukázal rukou. 
„Jdeme,“ zavelel Joe a i s těmi podivnými strážci vyrazili 
nalevo a do výtahu. 
„Co jste zač?“ zeptal se Pierre svých „únosců“, ale ti 
neodpověděli, jen si je všechny tři zvědavě prohlíželi. 
Když se dveře výtahu znova otevřely, zjistil Joe překvapeně, 
že se nacházejí v jakémsi suterénu.
Jeden z chlapců rozdal astronautům stejné uniformy, jako měli 
oni, jen světle zelené. 
„Tady se oblečte,“ nařídil jim. Všichni tři ho okamžitě 
poslechli, jen se cítili trochu nesví, protože nikdo z těch 
ostatních ani na chvíli neodvrátil zrak.
Už převlečení se vydali chodbou a náhle vyšli na obrovské 
prostranství před hlavní branou.
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„Buďte v klidu, tady se poplach nespustí,“ uklidnil Joea jeden 
z chlapců a odhrnul si oříškové vlasy z čela. Měl protáhlé 
zelené oči a podlouhlý obličej.
Jako tři strážci je jejich vysvoboditelé vedli klidně kolem zdi a 
branou ven. Tam se ale jejich chování změnilo a okamžitě se 
dali do běhu podél bloku domů, kde zrovna nikdo nešel.
„Jaký je čas?“ zeptal se ten muž chlapců.
„Za dvanáct minut.“
„Rychle!“ pobídl je a všichni se rozběhli sprintem. Jejich 
cílem byl jeden ze skupiny malých krychlovitých domečků. 
Vběhli dovnitř, zabouchli dveře, ale ani si nevydechli a 
okamžitě se hnali po schodech dolů do sklepa.

Teprve, když zamkli sklepní dveře a zajistili zámek, se opřeli o 
stěnu a zhluboka oddychovali. Pak se začali smát. Joe si všiml, 
že jsou v místnosti ještě další lidé, dva muži. 
„Dobrá práce, vy všichni,“ pochválil je jeden z nich. 
„Teď alespoň bude mít Volovsjenov o čem přemýšlet. Za co 
jste tam vlastně byli?“ obrátil se na astronauty.
Ti tři se po sobě podívali. Teprve teď jim došlo, že jejich 
únosci vlastně netuší, co jsou zač.
„No...“
„Copak si myslíš, že by to mohl někdo v takové cele vědět?“ 
podotkl jeden z chlapců a Joe konečně pochopil, co se mu na 
nich zdálo tak divného. Byly to ženy. Když už si jednou všiml, 
nemohl jejich rysy přehlédnout, ale nevyčítal si, že mu to 
došlo teprve teď. Neměly ani prsa, ani boky, nic, co je obvykle 
charakteristické.
„Alespoň nějaké tušení mít přece musí,“ protestoval ten muž, 
„za co jste tam byli?“
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Joe si nervózně odkašlal a řekl pomalu: „Víte, možná to bude 
znít trochu zvláštně, ale my jsme z jiné planety.“ 
Jestli čekal, že tím vyvolá dojem, byl trpce zklamán. Všichni 
kolem se dali do smíchu – dokonce i Pierre se Sammym se 
trochu ušklíbli.
„Mám dojem, že teď VISUGI používá nějaké nové systémy na 
zmatení mozku,“ obrátil se jejich vysvoboditel na jednoho ze 
svých společníků.
„Šílenci,“ komentovala to nevybíravě dívka jménem Juth.
„Degeneráti,“ přisadila si ta druhá, „to jsme si pomohli.“
„Takové by přece nezavírali do přísně střežené cely, nemyslíš, 
Peg?“
Joe získával dojem, že mají tihle lidé otravný zlozvyk mluvit o 
nich, jako by tu nebyli, proto je přerušil: „Chápejte – přiletěli 
jsme ze Země-“
Nový smích.
„A nejste náhodou potomci samotného Sandlera?“ zeptal se 
jízlivě jeden z mužů. „Karre,“ obrátil se na toho únosce, „načti 
jim obvody, tahle komedie už mě přestává bavit.“
Karre k astronautům přistoupil s jakýmsi nástrojem ve tvaru 
podivné lžičky a všichni tři instinktivně ustoupili o krok vzad. 
Karre jen protočil oči v sloup a rychlým pohybem chytil 
Sammyho za ucho. Joe i Pierre vytřeštili oči, Karre ale 
okamžitě ustoupil. Tvářil se vyděšeně a obličej měl zsinalý.
„Co je Karre?“ zeptala se netrpělivě Peg. 
Karre jen pohnul rty.
„Co?“
„Oni... nemají obvody.“ 
Oči všech v místnosti se upřely na Sammyho, který si bolavé 
ucho podrážděně masíroval.
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„Co na tom, stát se může ledacos, vždyť já ho koneckonců 
taky nemám,“ prohodil poslední z cizinců, muž s pískovými 
vlasy.
„Jenže tobě, Qirte,“ řekl Karre pomalu, „ho vyřízli. Oni je 
prostě… nemají.“
V místnosti jako by vybuchla bomba. Všichni naráz vyskočili 
z křesel a vrhli se na astronauty a vzrušeně se překřikovali, 
když se jim dívali za uši, a vrtěli hlavou, jako kdyby viděli 
největší zázrak ve svém životě. 
První ztratil nervy Pierre. „Může mi už někdo vysvětlit, co se 
tady, krucinál, děje?“ zařval na celou místnost.
Okamžitě se rozhostilo hrobové ticho a všichni ustoupili až ke 
zdi na druhou stranu místnosti. Dívali se na Pierra na zjevení. 
„Za tenhle den už jsme stačili přistát na vaší planetě, na zelené 
poušti přímo u moře solárních panelů, už nás unesli, ukradli 
raketu, nutili nás pít slizké patoky, omámili nás, strčili do 
vězení a chtěli popravit – vy jste nás z vězení dostali, strčili do 
sklepa a teď nám chcete utrhnout uši – CO TO MÁ 
ZNAMENAT!“
„Klid, Pierre,“ řekl Sammy.
„Vy jste vážně ze Země,“ vydechla Peg.
„Ano,“ přitakal Joe.
„Ale ta přece nemůže existovat!“
„Tenhle nesmysl vám řekl kdo?“
„Karre!“ vykřikl náhle Qirt, který se díval na jakousi světelnou 
obrazovku. „Za dvě minuty!“
Všichni okamžitě vyběhli ze sklepa a nechali Joea a jeho 
společníky prostě stát. Jediný Qirt se jen pohodlněji usadil 
v křesle a pokynul jim, aby ho napodobili.
„Co se má spustit?“ zeptal se Sammy.
„Kontrola integrovaného obvodu.“
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„O nějakých integrovaných obvodech mluvil i Cooper,“ 
zamračil se Pierre. „Co to znamená?“
„Počkejte, vysvětlím vám to,“ řekl Qirt vstřícně a vylovil 
z kapsy něco jako maličký zapalovač. Položil ho na stůl a 
zmáčkl tlačítko. Okamžitě se před nimi objevila dotyková 
světelná obrazovka. Qirt tam chvíli vyhledával a nakonec jim 
ukázal cosi jako mapu.
„Tohle je naše město,“ vysvětlil. Teprve teď si všichni všimli, 
že jsou ulice přesně stejné a přiléhají na sebe v pravých 
úhlech. „Tohle je budova VISUGI.“
„Tu už poznáme.“
Qirt se uchichtl. „O tom nepochybuji. Sám jsem s nimi měl co 
do činění. A teď se podívejte na tohle.“
Ukázal na obrovskou špici, která trčela ze zeleného písku kus 
za městem.
„To je vysílač kontrolního paprsku. Díky němu můžou lidé od 
VISUGI sledovat všechny, všude a vždycky. Můžou na dálku 
třeba i zabít, vysílat do mozku signály o bolesti – všechno!“
„A to si lidé nechají líbit?“ zeptal se Joe pobouřeně.
„To máte tak. Tady lidé většinou nemají svůj názor. Vlastně 
nevědí ani polovinu z toho, co my z Hnutí. A když už ten 
obvod jednou máte, bouřit se nemůžete. Většině to ani tak 
nepřijde, protože se zavádějí hned po vyjmutí ze zkumavky…“
„A proč šli ostatní ven?“
Qirt se shovívavě usmál. „Kdybyste byl kontrolorem 
z VISUGI, nebylo by vám divné, že pár lidí chybí?“
„Jak to myslíte – chybí?“
Qirt se plácl do čela. „Já vám neřekl to nejdůležitější! Víte, já 
jsem tak trochu no… naboural jejich hlavní počítač a mozek 
celého kontrolního centra. Můžu teď vytvořit slepé zóny – 
místa, kam paprsky neproniknou. Kraje zóny se spojí a počítač 
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vůbec nepozná problém. Tahle místnost byla zbudovaná tajně, 
takže nevadí, že je tady jedna z našich trvalých zón. Jiné 
přirozeně nemůžete udržovat věky, aniž by si toho přece jen 
někdo všiml.“
„Vy jste génius,“ řekl Pierre obdivně. Qirt se zatvářil potěšeně.
„Počkejte – a jak to, že teda nejste venku i vy?“ zeptal se Joe.
„Správný dotaz,“ pochválil ho Qirt, „tenhle problém sahá 
vlastně až ke vzniku našeho Hnutí.“
„Jakého hnutí?“
„Za svobodný Skuld. Na začátku jsem byl já a Karre. Pracoval 
jsem v Institutu na vytváření jejich programů a přitom jsem 
narazil na zabezpečené soubory, ke kterým měl přístup jen 
Alexej Volovsjenov.“
„Ten skutečný?“
„Vy myslíte – první?“
„Ano, tak.“
„Ovšemže ne. Ale tady se synové jmenují po otcích a dcery po 
matkách. I můj otec byl Qirt Pétrin a syn by byl Qirt Pétrin, 
kdyby se nezbavili mojí informace.“
„Proč?“
„Takhle to dělají s každým, koho chtějí popravit.“
„Cože?“
Qirt přikývl. „Celé noci jsem strávil nad těmi soubory, až se 
mi je podařilo otevřít. Vyšlo najevo, že místo správného 
systému mají někteří lidé z VISUGI třeba čtyři děti s protějšky 
těch nejlepších rodokmenů!“
Jestli doufal, že vyvolá dojem, tak se zklamal. Astronauté na 
něho všichni nechápavě zírali.
„Chápete? Čtyři!“
„A to je špatně?“ zeptal se Sammy.
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„No samozřejmě! V normálním systému má VISUGI vybírat 
geneticky nejvhodnější jedince a ty mezi sebou spojit. 
Z informací každého páru vytvoří jednoho chlapce a jednu 
dívku do další generace. Chlapce po smrti muže a dívku po 
smrti ženy. Kdyby jich bylo víc, planeta by nás neuživila, a 
kdyby míň, nestačilo by lidstvo na všechnu nutnou práci. 
Zvlášť teď, když je čím dál víc jedinců duševně méněcenných. 
Přebytky vyrovnávali tak, že prohlašovali zdravé plody za 
potencionálně méněcenné a likvidovali je přímo v zárodku.“
„Ale proč vás chtěli popravit?“ nechápal pořád Pierre.
„No samozřejmě, že mě chytili,“ zasmál se Qirt, „dělal jsem ty 
nejzákladnější chyby. Tak mě odvedli a nějaký doktor 
z VISUGI mi vyoperoval můj obvod, aby místo něj mohli 
zastrčit fázový popravní kolík. Ale pak mě zachránil Karre, už 
tehdy můj kamarád. Podobným způsobem, jako dneska vás, 
akorát vy jste měli tu čest použít některé mé vynálezy. Já to 
měl horší. Karre jen vyhodil pojistky a zbytek byl na mě. 
Zrovna jsme procházeli chodbou a já se jim schoval do 
shromažďovny odpadu, která byla shodou okolností hned 
vedle. Bez obvodu mě nemohli najít a já se po několika dnech 
dostal ven. Koukněte,“ odhrnul si vlasy a odkryl ostatním 
velkou jizvu zezadu za svým uchem, „ostatní ho mají hned 
pod kůží. Ostatně, jen jim řekněte, aby ho ukázali. No, a od té 
doby se schovávám tady. Ještě ten den, co jsem utekl, jsme 
s Karrem založili Hnutí s cílem změnit vedení VISUGI.“
„A proč se schováváte, když už nemáte ten obvod?“
„Ze stejného důvodu, proč jste tady i vy. Ty obvody vysílají 
signál třicet hodin denně. Celý den je může Institut 
kontrolovat, nebo, jak tomu oni říkají: „studovat různé druhy 
genetického materiálu za účelem odhalení nežádoucích 
defektů.“ Kontrolní paprsek je ale mnohem průbojnější. Jen 
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ten může číst z obvodů data a případně je ničit. Ten taky 
odhalí člověka bez obvodu – jako takovou černou díru 
v signálu. Naštěstí jsem vynalezl tu moji malou slepou, kde 
jsou i lidé jako my v bezpečí. Zjednodušeně řečeno.“
„Poslyšte,“ řekl pomalu Joe a vážil každé slovo, „vy chcete 
změnit vedení VISUGI. Co kdybyste ho úplně zrušili? Na 
Zemi si lidé nacházejí partnery sami, rodí děti, starají se o 
ně...“
Qirt se uchechtl. 
To vzalo trojici vítr z plachet.
„Poslyšte, Qirte, pomozte nám se spojit se Zemí a my vám 
slibujem, že tím se problémy celé téhle planety vyřeší!“
„To by byla sebevražda, všichni mají…“ poklepal si za ucho, 
„na každém kroku může ten, kdo vám pomáhá, padnout a 
zemřít. Nikdo to nebude riskovat. Nikdo.“

Mezitím se už vraceli ostatní, ale zastavili před dveřmi do 
sklepa.
„Vážně myslíš, že jsou ze Země?“ zeptala se pochybovačně 
Peg.
„To, jak se chovají, podle mě dokazuje, že jsou nepochybně 
z jiné planety,“ podotkl Karre, „co myslíš, Farrene?“
„Není o tom pochyb, VISUGI musí zuřit, že jsme jim je 
vyrvali přímo zpod rukou.“
„Takže je nejspíš budou velice důkladně hledat.“
„Slepá zóna ještě nikdy nezklamala,“ řekla Juth.
„Taky ještě nebyla tak zkoušená,“ povzdechl si Karre, „Qirt se 
schovává už hodně dlouho, ale co je jim po Qirtovi. Ale tihle – 
ti už něco musí znamenat.“
Po těchto slovech vešel Karre do místnosti a všichni ho 
následovali. Našli tři astronauty v rozhovoru s Qirtem.
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Karre se usadil naproti Joeovi a rozhostilo se ticho. 
„Vítejte na planetě Skuld,“ řekl nakonec.
„Už nás jednou vítali ti z Institutu,“ neodpustil si Pierre. Jejich 
společníci se zasmáli.
„Tak to vás vítám alespoň na základně. Jmenuji se Karre 
Chaton.“
„Moc nás těší,“ odpověděl Joe a napřáhl ruku.,„Joe Terry.“ 
Karre si Joeovu ruku udiveně prohlížel a Joe ji okamžitě stáhl 
zpátky. 
„Děkujeme za záchranu,“ řekl místo toho.
„Ještě neděkuj, možná jsme šlápli z louže pod okap,“ řekl 
Pierre jízlivě. 
„Co to má být?“ zeptala se užasle Juth.
„Z louže pod okap,“ vysvětloval netrpělivě Pierre, „to se tak 
říká.“
„A co to znamená?“
„Mám dojem, že tady nikdy neprší,“ zašeptal Sammy.
„Jakože z jedné špatné situace do druhé, ale to je teď jedno,“ 
řekl Pierre a zabránil tak dalšímu vysvětlování toho zdánlivě 
jednoduchého idiomu. Joe se na chvíli zamyslel, co by dělal, 
kdyby po něm někdo, kdo v životě neviděl déšť, chtěl vysvětlit 
význam slova okap.
Karre se znovu ujal slova: „Víte, to je nejspíš opravdu jedno, 
ale-“
„Jak to, že jste tady?“ zeptala se Peg na rovinu. „Země by 
přece neměla existovat!“
„Existuje,“ ujistil ji Pierre. 
„Vy o Zemi nic nevíte?“ zeptal se Sammy. Všichni zavrtěli 
hlavou.
„Tady se říká, že zanikla v roce 198 před založením.“
„Založením čeho?“
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„198 let před založením Institutu. Rok velké katastrofy.“
To bude ten meteor, o kterém vykládal Cooper, pomyslel si 
Joe.
„Tak to tedy nezanikla,“ podotkl Pierre. 
„Říkají, že můžou vyřešit problémy s degenerací,“ oznámil 
Qirt.
„Nesmysl!“ vykřikl Farren. „Jsme od sebe už příliš dlouho, 
než abychom se spolu mohli ještě křížit!“
„Tak tohle vám nasadili do hlavy?“ zeptal se rázně Sammy. 
„Já sice genetice moc nerozumím, ale nevidím důvod, proč by 
to nešlo! Nejsme snad rozdílné druhy!“
„Vy jste ze Země, nemáte tu vůbec být,“ řekla Peg, „Institut 
měl určitě dobrý důvod, proč vaši genetickou informaci 
neplánoval využít.“
Pierre zůstal sedět s otevřenou pusou, ale Peg už si ho dál 
nevšímala, jako by řekla rozhodující argument.
„Potřebujeme se jen spojit se Zemí!“ Joe konečně našel znovu 
řeč. „Pomozte nám, prosím. Když se u nás doma dozví, co se 
tady děje, pomůžeme vám.“
„A jak to chcete udělat?“ zajímal se Karre, ale jeho hlas zněl 
trochu posměšně. „Měli byste být rádi, že jsme vás vůbec z té 
cely dostali. My potřebujeme nové lidi na naše akce, ne na to, 
aby si diktovali požadavky. Země nám pomoct nemůže, nemá 
jak. A vás už touto dobou hledá celý VISUGI, musíte se prostě 
schovat, ne hazardovat se životy nás všech při pochybných 
akcích. Když se nám podaří změnit vedení Institutu, všechno 
bude v pořádku. Nepotřebujeme přistěhovalce z jiných 
planet.“
„Ale to přece...“ zaprosil Joe.
Všichni se od nich odvrátili, dokonce i Qirt, který se zdál být 
nejpřístupnější. 
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„My vám s tím vaším snažením pomůžeme, jak budeme 
umět,“ řekl Pierre odhodlaně, „přece jen vám vděčíme za 
život. Myslím, že si o těchto záležitostech můžeme promluvit 
později.“
Farren se obrátil ke Karremu. „Nebuď na ně takový. Vždyť 
pocházejí z jiné planety a nemůžou hned vědět, jak to tady 
chodí.“
Karre jen pokrčil rameny, jako by říkal: „Co teď s nimi?“
Juth se unaveně posadila do křesla a promnula si oči. „Co 
byste říkali APT?“
„Já bych byl jedině pro,“ souhlasil Farren a Karre s Qirtem se 
připojili.
„Mám pro všechny,“ hlásila Peg a hledala cosi po kapsách. 
Všichni v místnosti, astronauty nevyjímaje, ji pozorně 
sledovali. S výjimkou Pierra, který právě uvažoval o křivce 
jejího krku, už všichni viděli, co to má. 
Vypadá to jako plato stříkaček, napadlo Joea a za vteřinku své 
tvrzení poopravil: Je to plato stříkaček.
„No výborně,“ usmál se spokojeně Qirt, „máš vkus, Peg.“
„Díky.“ 
Peg rozdělila maličké stříkačky mezi všechny okolo. Joe si tu 
svou podezíravě prohlížel. Pak se podíval na Pierra a 
Sammyho. Oba se tvářili úplně stejně.
„Promiňte – co to je?“ zeptal se Pierre Peg a ohledně jejího 
krku došel k názoru, že je to tak jediné místo jejího těla, na 
které se dá dívat.
„To je apermycitin. Vy ho na Zemi nemáte?“
Pierre pokrčil rameny. „Bohužel.“
„Vy chudáčci,“ politovala je Juth, „Karre, budeš tak laskav?“

                                              34



„Samozřejmě,“ odvětil a Juth natáhla ruku. Karre ji jemně 
chytil a vpíchl jí injekci přímo do žíly. Pár kapek její krve 
steklo po kůži a Sammy se odvrátil.
„On nemá rád krev,“ vysvětlil Joe omluvně.
Skupinka si vyměnila nechápavé pohledy. „Vy nemáte krev?“
„Samozřejmě, že máme,“ řekl podrážděně Joe, „ale raději 
vevnitř. A proto si do žil nic nepícháme, dokud to není 
opravdu zapotřebí.“
„To my taky ne, za co nás máte?“ opáčil Farren.
„A co je tohle?“
Všichni v místnosti se začali smát. 
„Kdyby tady nebyl APT, byl by život mnohem otravnější,“ 
vysvětlil Karre.
„Takže je to droga?“
„Úžasná,“ odvětila Juth, natáhla se v křesle a pozorovala, jak 
si skupinka navzájem píchá. Potom vzala Joeovi stříkačku 
z ruky a sundala kryt. 
„Smím?“ chytila ho za ruku. Joe si při té příležitosti všiml, že 
má dívka pouze čtyři prsty. Žádný nechyběl, ale byly čtyři.
„Ne, děkuji,“ odvětil. Z těch prstů se mu dělalo nevolno. 
Pierre se Sammym své stříkačky rovněž odložili. Nepříjemně 
si přitom uvědomovali, jak si všichni kolem vyměňují 
významné pohledy. 
„Vy vážně nebudete?“ zeptala se Peg, jako by takové 
iracionální jednání nedovedla vůbec pochopit.
„Vážně ne, kočičko,“ odpověděl jí Pierre a pokusil se usmát.
„Co znamená kočičko?“
Joe už pochopil, co má Pierre v úmyslu, a Sammy očividně 
taky. Ale ukázalo se, že oslovení „kočičko“ nebylo 
z nejvhodnějších.
„Kočička je na Zemi takové… domácí zvířátko.“
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„Zvířátko?“
„Neříkejte, že nevíte, co je zvířátko,“ Pierre překvapeně 
sledoval, jak všichni v místnosti zavrtěli hlavou.
„Aha, takže...“ 
Pierre v duchu požádal nebesa o nekonečnou trpělivost a začal 
vysvětlovat. Joe uznal, že si jeho kamarád nevede špatně, ale 
tuhle situaci by nevládl ani školený lexikolog. Konverzace 
nakonec definitivně zamrzla na Ježíši Kristu, kterého Pierre 
neopatrně zmínil, aniž by byla vyřešena původní kočička.

„Tahle planeta je naprosto šílená!“ zuřil Pierre, když se s Joem 
a Sammym omluvili a vyšli ze sklepa ven.
„To určitě,“ dobíral si ho Sammy, „jen proto, že každá hned 
nepadne na záda z té tvojí kočičky.“
„Tihle lidi jsou... prostě nenormální!“
Joe si povzdechl. „Jim spíš tak připadáme my.“
„Cooper měl pravdu – tahle planeta je degenerovaná.“
„Tak už se uklidni – pořád nás někdo může slyšet,“ tišil ho 
Joe.
„Tak ať!“
„Neblbni.“
Sammy se Pierra zastal. „Má pravdu. Kdybych jen kdysi na té 
centrifuze v Atlantě věděl, že se dostanu na planetu, kde je 
největší tragédií vylití zkumavky se spermatem, rozmyslel 
bych se podruhé.“
„Nevzpomínáš si,“ přerušil ho Joe, „jakou jsme o tomhle světě 
měli vlastně představu?“
„No... žádnou.“
„Přesně tak. Všichni nám ten let rozmlouvali, NASA ho ani 
nechtěla schválit, my napsali závěti a nikdo nepočítal s tím, že 
bychom se mohli vrátit.“
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„Měli nás za nějaké ztroskotance,“ ušklíbl se Pierre, „ještě teď 
si vzpomínám na ty článečky v novinách, když hledali důvody, 
proč my. Nevím, jak vy dva, ale já se slušně bavil.“
„Ale tohle přece nemění nic na tom, že by pro tyhle lidi bylo 
možná lepší tu katastrofu vůbec nepřežít. Jsme tady jeden den 
a už jsem slyšel tolik, že z toho nebudu spát po zbytek života.“
„To nebude tak těžké, Sammy, jestli nás ten Institut 
s Volovsjenovem a Cooperem v čele najde. Ale jen jsem chtěl 
říct – čekali jsme, že tady nenajdeme zhola nic. A místo toho 
jsou tady lidé, tu ideologii nechme stranou, ale lidé! Tohle pro 
nás není konec, jak jsme čekali, ale začátek!“
„Nech si ty kecy, prosím tě.“
„Je to tak! Oni nevědí o životě nic! Vůbec nic! A je na nás, 
abychom-“
„-zachránili svět,“ dořekl Pierre, „perfektní. Jenže jsi pominul 
jeden závažný detail.“
„Jaký?“
„Jak to máme udělat? Nemůžeme si dělat přehnané iluze, sám 
si slyšel ty-“ ukázal palcem směrem ke dveřím do sklepa. 
„Nepomůžou.“
„Nechápou, je to otázka času. Oni se přece vzpírají všem 
zákonům přírody. Dřív nebo později jim to dojde, a pak 
uvidíš! Tohle ten Institut moc dobře ví, vzpomínáš si, co říkal 
Cooper! Musíme jim to jenom ukázat.“
„Těmhle?“ nadhodil Pierre posměšně. „Tak to ani náhodou.“
„Nemyslel jsem-“
„Co?“ přerušil je Sammy. „Podívejte – kdyby se teď podařilo 
odvysílat na Zem zprávu a oni by se okamžitě rozhodli poslat 
raketu, trvalo by rok a půl, než by vůbec doletěla. S takovou 
pomocí nemůžeme počítat.“
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Joe si povzdechl. „Musíme řešit problémy tak, jak přicházejí. 
Teď se musíme hlavně soustředit, abychom přesvědčili ty 
kočičky a jejich kocourky pomoct vyslat SOS. Co bude pak, je 
ještě brzo řešit.“
„To máš pravdu,“ Pierre tleskl, „je zbytečné řešit cokoliv. Teď 
se vrátíme mezi ně a budeme milí, přátelští a jemně 
přesvědčiví. Stejně jsme už měli být po smrti. Tohle je jen čas 
navíc.“

„Ta jejich planeta musí být naprosto šílená!“ prohlásila 
rozhořčeně Juth, když trojice vyšla ze sklepa.
„Máš pravdu,“ povzdechl si Karre, „byla obrovská chyba, že 
jsme je vůbec z toho vězení dostali. Co je prostě vrátit?“
Qirt si zaťukal na čelo. „Zbláznil ses? To by byla pěkně 
povedená návštěva: Pánové, tyhle chlápky jsme vám šlohli 
z vězení, ale upřímně nás to mrzí, tady je máte zpátky. Uznej, 
že teď už nemůžeme couvnout!“
„A navíc – uvědomte si, co jsou vlastně zač! Jsou ze Země!“ 
vložil se do diskuse Farren a vzrušeně si odhrnul tmavé vlasy 
z čela.
„Pokud vůbec.“
„Ty o tom pořád pochybuješ, Peg?“
Peg se bránila: „Podívejte se na to z jiného hlediska. Co když 
nás VISUGI má – a je poslali, aby zjistili, co uděláme!“
„Ale oni nemají obvody,“ připomněl Karre, „nikdo s trochou 
rozumu by nevypěstoval děti bez nich!“
„Považte, máme u nás lidi z  praplanety! Vždyť se od nich 
můžeme dozvědět spoustu věcí!“ řekl nadšeně Farren.
„Například?“ zeptala se konverzačním tónem Juth. „Nemůžou 
nám dát nic, co ještě nemáme. Vždyť jsme všichni, jak tu 
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sedíme, potomci Prvních kolonistů. Oni nejsou! Sami to 
přiznali!“
„A je to tak důležité?“ zeptal se tiše Qirt. Všechny oči 
v místnosti se po něm šokovaně otočily. Qirt rychle vyhrkl: 
„Jen přemýšlím nahlas! Chápejte, že oni na Zemi žili 
způsobem našich prapředků – katastrofa, VISUGI, degeneráti 
– to všechno přišlo až pak!“
Karre se napřímil: „Naši předkové v těch podmínkách vyspěli, 
přišli na spoustu věcí, zdokonalili se! Jen se na ty tři podívejte 
– celou dobu tady jsou úplně mimo, jako by nic z toho, co tady 
máme, neznali. Tam na Zemi to musí být pěkné – vsadím se, 
že okusují Řasu přímo na plantážích!“
„Říkali, že se tam u nich děti nevyvíjí ve zkumavkách,“ 
vzpomněl si Qirt.
„A jak, prosím tě?“
„Říkali, že je rodí.“
„A to je co?“
Qirt pokrčil rameny a všichni se obrátili na Farrena, nadšeného 
archeologa a hlubokého znalce dějin.
„Mám dojem,“ řekl Farren nejistě, „že je to vytváření dětí tak 
nějak – bez zkumavek.“
„Co, prosím? Větší blábol jsem v životě neslyšela,“ načepýřila 
se Peg.
„Taková primitivní metoda – potřebují muže a ženu, to je 
stejné, ale pak nějak muž in vivo implantuje ženě svou 
genetickou informaci do těla-“
„Myslíš injekčně?“
„No, nevím,“ přiznal Farren, „z těch starých textů to tak úplně 
nevysvítá. No – a zárodek se vyvíjí přímo uvnitř ženy. A po 
devíti měsících se samovolně vyextrahuje. Ta žena zemře, 
myslím.“
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Obě dívky se otřásly hrůzou. „Mě byste k něčemu tak 
příšernému nikdy nepřinutili,“ prohlásila Peg, „je to strašné – 
divím se, že lidstvo ještě nevyhynulo při takovém systému. 
Děsivě neefektivní.“
„Alespoň vidíš, co jsou ti ze Země schopni udělat pro 
zachování druhu.“
„Teď mě něco napadlo,“ řekl Karre, „co když něco implantují 
do Juth nebo Peg?“
„To se neodváží!“ 
„Každopádně byste měly být opatrné, nedovolit jim nic, co by 
mohlo vést...“
„Nezdá se mi, že by měli takové úmysly,“ zapochybovala Juth, 
„oni potřebují pomoc – proč by nás likvidovali tak brutálním 
způsobem? To už nás rovnou můžou praštit něčím po hlavě.“
„A myslíte,“ ozval se Qirt, „že by nám opravdu mohli pomoct 
posílit genetický základ?“
„Podle mě jsou na tom s degenerací ještě hůř, než my,“ řekl 
Karre, „slyšeli jste je sami – lidé kočičkoidní, zvířátkoidní, 
běhají po čtyřech, celí chlupatí, a požírají sami sebe. Na kolik 
neplatných pokusů myslíte, že u nich vznikne zdravý jedinec? 
Tím... tím, jak oni je dělají?“
„To je teď vedlejší,“ uzavřela debatu Juth, „teď bychom se 
měli hlavně rozhodnout, co s nimi.“
„Necháme si je – co nám zbývá.“

„Tak tady jste! Právě jsme se domluvili,“ řekla Juth, když 
vyšla ven ze sklepa.
Joeovi se zdálo, že ta fráze nezní právě nejpříznivěji, a tak se 
opatrně zeptal: „Na čem?“
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„Já a Farren doneseme večeři pro všechny do skrýše, ale spát 
půjdete jednotlivě. Farren si k sobě může vzít i dva, ale jeden 
musí bydlet jinde.
„Jděte vy dva spolu,“ řekl okamžitě Joe, „budu klidnější.“
„Ty jsi tu šéf,“ pokrčil Pierre rameny.

O zhruba hodinu později přinesli Juth s Farrenem do sklepa 
osm plastových krabiček. Astronauté ty svoje okamžitě 
otevřeli.
„Panebože!“ pomyslel si znechuceně Joe. „Co je zas tohle?“ 
Hmota v miskách se vzdáleně podobala kombinaci vlažného 
aspiku a studené krupičné kaše. Byla slizká a podivně pevná. 
Sem tam se v ní líně povalovaly kousky čehosi tmavě 
zeleného. Joe se snažil potlačit své znechucení a pohlédl na 
Pierra se Sammym, kteří také nevěřícně zírali na to, co mělo 
být jejich večeří.
„Promiňte,“ ozval se Pierre stísněně, „co to je?“
„To je přece Řasa,“ odvětila Peg. „Virigis algae. Vy ji 
neznáte?“
„Už jsme měli tu čest v Institutu, když se nás tím pitím 
pokusili otrávit.“
Peg se zasmála. „Ale tohle není jedovaté, věřte mi.“ 
Pierre si vyměnil s Joem pohled, kterým upřímně pochyboval 
o jejích slovech. Zlý sen, tohle musí být zlý sen.
„Ale co jíte na Zemi, když tu řasu nemáte?“
Pierre se zarazil. „Vy tady nejíte nic jiného?“
Všichni zavrtěli hlavou. Ne zlý sen, ale děsivá noční můra.
Ti tři se po sobě podívali.
„Dobrou chuť,“ popřál nejistě Sammy.
„Tak – jezte přece!“ vybídl je Joe, když už se celá místnost 
sklonila nad misky s tím slizkým hnusem.
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„Dám ti přednost,“ usmál se společensky Pierre.
Sammy do hmoty nervózně šťouchl špičkou lžíce. „Připomíná 
mi to moji dovolenou ve Francii.“
„Čím?“ naježil se Pierre.
 „Moje sestra si tehdy dala šneky.“
„Nevím, jak ty, ale já bych dal přednost šnekům.“
„Takhle šneci nevypadají, mně to spíš připomíná jídelnu v 
kadetce. Ty jejich univerzální přílohy, něco mezi bramborou a 
něčím neidentifikovatelným.“
„Nemluv mi tady o bramborách,“ povzdechl si Pierre. Pak se 
zhluboka nadechl a nabral první lžíci.
„Ty to vážně chceš jíst?“ zeptal se Joe s výrazem krajního 
odporu.
„Máme snad na vybranou?“ Pierre zavřel oči a spolkl první 
kousek slizu.
„Tak co?“ ptal se netrpělivě Sammy.
Pierre se otřásl a pak řekl: „Stýská se mi po šlichtě z rakety. 
Do toho, zbabělci.“ 
Zbývající dva si povzdechli a následovali jeho příkladu.
Joe jejich dojmy shrnul: „Už chápu, proč nás chtěli popravit, 
tohle si potřebují někde kompenzovat.“

                                              42



Kapitola 3

„A vy vážně jíte jiné věci?“ ptala se Juth zaujatě, když 
přivedla Joea k sobě domů.
„Vážně,“ potvrdil Joe, „my nemáme jen tu řasu, ale tisíce, 
milióny dalších rostlin.“
„A čím se liší?“
„Tak... tvarem, barvou, chutí...“
„Mám dojem, že ta jedna bohatě stačí, vy z toho musíte mít 
pořádný zmatek.“
Joe si letmo vzpomněl na svou přítelkyni Deboru a její věčnou 
poznámku: „Kdybys toho nekupoval tak moc, nemusím se 
pořád ptát, co má být k večeři.“
Zvědavě se rozhlédl. Byl to malý byteček, taková garsonka pro 
jednoho – šedivé stěny, žádné dekorace, žádný přebytečný 
nábytek. Postel, stůl, židle, skříň ve zdi, dotykový monitor ve 
stole. Trochu jako vězeňská cela.
Zatímco Juth vytahovala ze skříně nějaké další pokrývky, Joe 
vzpomínal na Zemi. 
Debora. Jeho Debora. O tolik jiná než obě ty holky tady. Žili 
by spolu ještě dlouho, možná celý život, kdyby se nepřihlásil 
do Messieru. Strašně se tehdy pohádali. No, byla to škoda? Na 
jednu stranu to byla Debora a žena s velkým Ž, ale na tu 
druhou...
„...a tak mi to přijde jednodušší. Kolem 18. rovnoběžky jsou 
obrovské plantáže. Z listů se dělá jídlo, z hlíz se destiluje 
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výtažek na pití - chápete? My nepotřebujeme nic jiného jako 
vy. My máme Řasu, která zvládne všechno.“
Joe zvedl ruce. „Už nic neříkejte – chápu to. Vodu ale pijete, 
ne?“
Juth na něj vykulila oči. „Vy pijete vodu?“
„Vy snad ne?“
„No samozřejmě, že ne! Copak jste se dočista zbláznili? Pít 
vodu!“
„Já nevím, na co jste tady zvyklí, ale voda je na Zemi základní 
poživatelná tekutina. Nevím, jestli jste zvyklá na petrolej-“
„Co je petrolej?“
„Taková kapalina, není k pití, dobře hoří a smrdí,“ vysvětlil ve 
zkratce Joe.
„Tak proč chcete, abychom ji pili?“
„Já po vás přece nic takového nechci, proboha!“
Juth už otevírala pusu, aby se zeptala: „Pro co?“, ale Joe ji 
ostrým gestem zarazil. „Hlavně se na nic neptejte.“
„Já si tady nenechám nic rozkazovat od takových pijanů 
vody,“ urazila se Juth.
„Řeknete mi už, co je na vodě špatného?“
„Nic.“
„Co?“
„Vůbec nic, kromě toho, že se vůbec nedá pít, má podivné 
chování a páchne,“ nakrčila znechuceně nos Juth.
„Zkoušela jste to někdy?“
Juth se na Joea zadívala jako na nebezpečného šílence a pak 
řekla pohrdlivě: „Zkoušel jste vy snad ten váš petrolej?“
Joeovi jeho intuice napovídala, že by měl toto vratké téma 
raději opustit. Juth byla téhož názoru, odvrátila se od něj, 
otevřela skříň a začala se bez okolků svlékat. Joe se jí snažil 
poskytnout alespoň minimum soukromí, ale brzy se přestal 
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dívat jinam, když si ho Juth evidentně nevšímala a ani se 
nesnažila nějak zakrýt. Pak se otočila a zvědavě Joea 
sledovala. Byla štíhlounká a měla naprosto chlapeckou 
postavu – nebo spíš tělo děvčátka před pubertou. Žádná prsa, 
nepostřehnutelný náznak boků – nic, absolutně nic. Joe si 
najednou uvědomil svoje neomalené pohledy a rychle se 
odvrátil.
„Nemohla byste se nějak zahalit?“ zeptal se podrážděně.
Juth se posadila vedle něj. „Proč? Přece jdeme spát.“
„To se složitě vysvětluje,“ řekl Joe zdráhavě.
„Za tu dobu, co tady jste, jste mi vysvětlil jen ten petrolej,“ 
postěžovala si.
„Nezačínejte s tím zase. Tohle vám vážně vysvětlovat 
nebudu.“
„Víte co? Tak já se zakryju a vy mi to vysvětlíte,“ nabídla Juth 
kompromis a přehodila si přes ramena tenoučkou pokrývku, 
takže byly všechny choulostivé partie bez problémů viditelné. 
Joe se ale zdržel komentářů.
„Tak proč jste to chtěl?“
„No... protože bych se na vás neměl dívat.“
„Ale vždyť se díváte.“
„Myslím... myslím jako bez oblečení.“
„Vy jste oblečený.“
„Ale vy ne!“
„To jste mi toho vysvětlil,“ naježila se Juth, „až se mě na něco 
zeptáte...“
„No... prostě to není slušné.“
„Jak to myslíte?“
Joe se chvíli odmlčel, aby si srovnal myšlenky, a pak prohlásil: 
„U nás se žena před mužem svléká jen... když se velice dobře 
znají, jen když spolu mají... to... chápete?“
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