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S Y N

Tohle nebude jednoduché,“ zamumlám při pohledu na masiv-
ní kovové dveře, které vedou do Strojovny na Provozní palubě 

Universa. V matném odrazu vidím Otcovy tmavé oči těsně předtím, 
než umřel. Vidím úšklebek v koutku Orionových úst, jak si liboval 
v Otcově smrti. Někde pod těmi naklonovanými rysy a upomínkami 
na všechny Otce přede mnou, někde uvnitř mě musí být něco, co je 
jen mé, co je jedinečné a co se nedá najít v klonovacím materiálu dvě 
patra pode mnou.

Přinejmenším si to chci myslet.
Přejedu palcem po biometrickém scanneru, dveře se bleskově ote-

vřou a vezmou s sebou obraz tváře, která mi nikdy nepřipadala moje.
Když vejdu do Strojovny, ovane mě velmi mechanický pach – smě-

sice kovu a mazadla a spáleniny. Stěny se chvějí přidušeným tepem 
lodního motoru, toho vrrr, chrm, vrrr, které mi dřív připadalo tak 
krásné.

Důstojníci stojí v pozoru a čekají na mě. Ve Strojovně je zpravidla 
plno lidí, hemží se to tu Lodníky, kteří se snaží zjistit, co zmrzači-
lo olovem chlazený rychlý reaktor, ale dnes jsem si vyžádal schůzku 
s deseti hned po mně nejvyššími členy Posádky.

Ve srovnání s nimi si připadám zanedbaný. Mé vlasy jsou příliš 
dlouhé a rozcuchané, a zatímco mé oblečení se už mělo dávno recyk- 
lovat, jejich tmavé tuniky a pečlivě vyžehlené kalhoty jim padnou 
jako ulité. Posádka nemá žádnou uniformu – nikdo na palubě nenosí 
uniformu – ale První důstojnice Marae vyžaduje, aby na sebe všichni 
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její podřízení dbali, zejména Důstojníci, kteří mají v oblibě stejné tma-
vé oblečení jako ona.

Marae je z generace dvacetiletých, jen o pár let starší než já. Ale 
kolem očí se jí už dělají vrásky a koutky jejích úst jsou obrácené dolů 
zřejmě natrvalo. Linku jejích sestřižených vlasů by mohl tesař použí-
vat místo vodováhy. Amy tvrdí, že všichni na palubě Universa vypadají 
stejně. Vzhledem k tomu, že jsme monoetničtí, má asi svým způso-
bem pravdu. Ale Marae by si nikdo s nikým nespletl – a nikdo by 
nepochyboval, že je První důstojnice.

„Otče,“ pronese na pozdrav.
„Už jsem ti říkal, abys mě oslovovala Synu.“
Marae se ještě víc zakaboní. Jakmile jsem převzal funkci, všich-

ni mi začali říkat Otče. A já vždycky věděl, že Otcem jednou budu, 
i když se mi ani nesnilo o tom, že to bude takhle brzy. Nicméně jsem 
se pro tuhle funkci narodil. Jsem Otec. A jestli ho v sobě nevidím, 
vidím ho v tom, jak Lodníci stojí v pozoru, jak Marae čeká, až pro-
mluvím.

Já jen... nedokážu se nechat takhle titulovat. Kdosi mi před Amy 
řekl Otče a bylo to k nesnesení, jak přimhouřila oči a celé tělo jí ztuh-
lo, jen na chvilku, ale dost dlouho na to, abych si uvědomil, že ne-
smím dopustit, aby se na mě ještě někdy podívala jako na Otce.

„Můžu být Otcem, a přitom si nechat jméno,“ dodám.
Marae zřejmě nesouhlasí, ale nic nenamítá.
Ostatní Důstojníci na mě hledí a čekají. Všichni stojí bez hnutí 

v pozoru, bezvýrazné tváře obrácené ke mně. Vím, že za jejich doko-
nalost vděčíme částečně Marae a její pevné ruce První důstojnice, ale 
také tomu, jaké nároky kladl minulý Otec na plnění povinností.

Ze mě není v jejich stoické poslušnosti vůbec nic.
Odkašlu si.
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„Já, ehm, potřeboval jsem s vámi mluvit o motoru.“ Polknu, v puse 
mám sucho a hořko. Nedívám se na ně, radši. Jestli se jim podívám 
do tváří – starších a zkušenějších než moje – zpanikařím.

Pomyslím na Amy. Když jsem ji poprvé uviděl, nemohl jsem se vy-
nadívat na světlé zrzavé vlasy vířící v ledu jako inkoust ve vodě a svět-
lou kůži téměř tak průsvitnou jako led, ve kterém ležela. Ale když si 
její tvář vybavím teď, vidím odhodlaně zaťatou čelist a to, jak vypadá 
vždycky trochu vyšší, když se zlobí.

Zhluboka se nadechnu a kráčím k Marae. Zpříma se mi podívá 
do očí, záda úplně rovná a rty pevně semknuté. Stojím u ní nepří-
jemně blízko, ale když ji vezmu za ramena a vší silou do ní strčím, až 
narazí do ovládacího panelu za sebou, ani nemrkne. Ve tvářích ostat-
ních se zablýsknou emoce – Druhá důstojnice Shelby vypadá zmate-
ně, Devátý důstojník Buck přimhouří oči a zatne zuby, Třetí důstojník 
Haile cosi pošeptá Šesté důstojnici Jodee.

Ale Marae nezareaguje. To je známka toho, jak moc se liší od ostat-
ních na lodi – neodporuje mi, ani když na ni tlačím.

„Proč ses nesložila na zem?“ zeptám se.
Marae si o ovládací panel pomůže na nohy. „Zachytila jsem se 

o okraj,“ odvětí. Zní to normálně, ale já za jejími slovy rozeznám ná-
znak obezřetnosti.

„Kdyby tě něco nezastavilo, pokračovala bys dál. První zákon po-
hybu.“ Na moment zavřu oči a snažím se vzpomenout si na všechno, 
co jsem si při přípravě na tuhle chvíli nastudoval. „Na Staré Zemi žil 
vědec jménem Isaac Newton.“ Na tom jméně se zadrhnu, nejsem si 
moc jistý, jak se vypořádat s tím příjmením. Vyslovím ho „neuton“, 
což je určitě špatně, ale to teď není důležité.

Krom toho ostatní evidentně vědí, o kom mluvím. Shelby se ner-
vózně podívá na Marae a očima jednou, dvakrát, třikrát střelí do ne-
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přirozeně nehybné masky, co má Marae na tváři. Neochvějně kamen-
né postoje ostatních Lodníků první kategorie změknou.

Spolknu hořký úsměv. Tohle dělám pořád: Rozbíjím dokonalý řád, 
který Otec tvrdou prací vybudoval.

„Tenhle Newton vymyslel jakési zákony pohybu. Věci, o kterých 
psal, jsou na první pohled jasné, ale...“ Zavrtím hlavou, pořád tro-
chu překvapený tím, jak prosté jeho zákony pohybu jsou. Proč mě 
to samotného nikdy nenapadlo? Nebo Otce? Naučil mě základy 
všech věd, tak jak je možné, že jsme Newtona a zákony pohybu 
přeskočili? To o nich prostě nevěděl, nebo přede mnou zase chtěl 
něco zamlčet?

„Mě zaujalo to o setrvačnosti.“ Začnu přecházet sem a tam – to 
mám od Amy. Naučil jsem se toho od ní spoustu, včetně toho, jak 
všechno zpochybňuje. Všechno.

Jako první se mi na mysl dere obava, kterou jsem se bál vyslovit 
nahlas. Až dosud. A teď tu stojím před Lodníky a za zády mi lomozí 
kulhavý motor.

Na moment zavřu oči a v temnotě za víčky vidím svého nejlepšího 
přítele Harleyho. Vidím prázdnotu vesmíru, když se otevřela výpusť 
a jeho tělo vyletělo ven. Vidím náznak úsměvu na jeho rtech. Těsně 
předtím, než umřel.

„Ve vesmíru nepůsobí žádné vnější síly,“ řeknu a sotva přehluším 
vrrr, chrm, vrrr motoru.

Před třemi měsíci nebylo síly, která by Harleymu zabránila vlézt 
do té výpusti. A teď, když je v Prostoru, není síly, která by ho zastavila, 
takže bude navždy plout mezi hvězdami.

Lodníci na mě hledí a čekají. Marae mhouří oči. Nedá mi to zadar-
mo. Budu z ní tu pravdu muset vytáhnout.

Pokračuju. „Otec mi řekl, že motor ztrácí účinnost. Že máme stovky 



11M I L I O N  S L U N C Í

let zpoždění. Že musíme motor spravit, jinak riskujeme, že na Zemi 
Centauri nikdy nedoletíme.“

Otočím se a podívám se na motor, jako by mi dokázal dát odpověď. 
„Nepotřebujeme ho, ne? Nepotřebujeme palivo. Stačí nám jen tolik, 
abychom se dostali na maximální rychlost, a pak můžeme motor vy-
pnout. Žádné tření, žádná gravitace – loď popluje vesmírem, dokud 
nedorazíme na planetu.“

„Teoreticky.“ Nevím, jestli Marae zní tak ostražitě, protože si tou 
teorií není jistá, nebo protože si není jistá mnou.

„Jestliže motor nefunguje – a to už desítky let – pak by problém 
měl být, že letíme příliš rychle, ne? Že kolem té planety proletíme...“ 
Teď mám v hlase pochyby – to, co říkám, jde proti všemu, co jsem si 
myslel, že vím. Ale zkoumal jsem problém s motorem od té doby, co 
Otec zemřel, a nedokážu si dát do souvislosti to, co mi řekl, s tím, co 
jsem se dozvěděl ze starozemských knih. „Xakru, měli bychom mít 
problém s tím, že narazíme do Země Centauri, protože nemusíme 
zpomalit, ne že bezcílně poplujeme vesmírem, no ne?“

Jako by i ten motor měl oči a sledoval mě.
Při pohledu na Lodníky je mi jasné, že všichni – všichni – věděli, že 

problém motoru nevězí v palivu a akceleraci. Celou dobu to věděli. 
To, co jim říkám, pro ně není nic nového. Samozřejmě že Důstojníci 
znají Newtona a fyziku a setrvačnost. Samozřejmě že ano. Samozřej-
mě že pochopili, že Otcova slova o neúčinném palivu a zpožďování 
byla naprostá lež.

A já jsem pěkný hlupák, že jsem na to nepřišel taky.
„Co se to tu děje?“ zeptám se. Pocit trapnosti můj vztek ještě roz-

dmýchává. „Je s tím motorem vůbec něco v nepořádku? Nebo s pali-
vem?“

Oči všech Lodníků namíří na Marae, ale ta mě beze slova sleduje.
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„Proč by mi o tom Otec lhal?“ Cítím, že se přestávám ovládat. Ne-
vím, co jsem čekal – že ten velký problém rozlousknu a Lodníci vy-
skočí a napraví ho? Nevím. Nikdy jsem nedomyslel, co bude, až jim 
řeknu, že fyzikální zákony jsou v rozporu s tím, co mě učil Otec. Ani 
jsem nepomyslel na to, že až jim řeknu, co jsem chtěl, budou vzhlížet 
k První důstojnici, a ne ke mně.

„Otec ti lhal,“ řekne Marae klidně, „protože my jsme lhali jemu.“



2

A M Y

Na kovové podlaze se rozstříkne kapka vody.
Víčka mám pořád pevně přitisknutá k sobě, nevšímám 

si chladu a raději se soustředím na černotu za nimi. „Jedu autem 
po dlouhé, prázdné dálnici,“ říkám a ozvěna mého hlasu se odráží 
od vysokých, zakulacených kovových stěn. „Se staženými okýnky. 
Mám puštěnou hudbu. Nahlas.“ Snažím se vybavit si detaily. „Tak na-
hlas, že cítím, jak rozechvívá dveře. Tak nahlas, že obraz ve zpětném 
zrcátku vidím rozmazaně, protože se taky třese. A,“ dodám stále se 
zavřenýma očima, „ruku mám vystrčenou ven. Prsty natažené, jako 
bych letěla.“

Rozstříkne se další kapka, tentokrát na mé bosé noze, až mi celým 
tělem od prstů na nohou až po kořínky vlasů projede zachvění.

„Ježdění autem. To mi dneska chybí nejvíc,“ zašeptám. Víčka se mi 
se zatřepetáním otevřou. Ruce, které jsem bláhově zvedla, když jsem 
si představovala, jak řídím, mi klesnou podél těla.

Auta tu neexistují. Ani nekonečné dálnice.
Jen tohle.
Dva rozmrzající kryo boxy na kosmické lodi, která se každým 

dnem zmenšuje.
Kap. Cák.
Hraju si s ohněm, vím to. Vlastně spíš s ledem. Měla bych rodiče 

zastrčit zpátky do kryo komor, než rozmrznou ještě víc.
Ale neudělám to.
Obracím v prstech křížek, co mám na krku, jednu z mála věcí, kte-
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ré mi zbyly ze Země. Tohle – sedět na podlaze na kryo palubě, hledět 
na zmrzlé rodiče a vzpomínat na další věc, po které se mi stýská – je 
to jediné, co mi zbývá, když se chci pomodlit.

Syn se mi jednou vysmál, že se modlím, a já ho za to hodinu plísnila. 
Nakonec rozhodil rukama, zasmál se a řekl mi, ať si věřím, čemu chci, 
jestli se toho musím za každou cenu držet. Paradoxně mi teď všechno, 
čím jsem byla, včetně toho, čemu jsem věřila, klouže mezi prsty.

Dřív to bylo jednodušší. Prostší. Všechno bylo uspořádané. Mí ro-
diče a já budeme kryogenicky zmrazeni. Vzbudíme se za tři sta let. 
A bude na nás čekat planeta.

Z toho všeho se nakonec splnilo jen to, že nás zmrazili. Ale pak 
jsem se vzbudila dřív – ne. Ne. On mě vzbudil dřív. Syn. Na to ne-
smím zapomenout. Nikdy nesmím zapomenout, že je to jeho chyba, 
že jsem tu. Nesmím dopustit, aby ty tři měsíce, co jsme tu spolu strá-
vili, smazaly to, že mi vzal celý život.

Na chvíli se mi vybaví Synova tvář – ne tak hezká a vznešená, jak ji 
znám teď, ale rozmazaná a vodnatá, jako když jsem ho viděla poprvé, 
když dřepěl nad mým nahým, třesoucím se tělem potom, co mě vytáhl
ze skleněné rakve, kde mě našel. Pamatuju si jeho vřelý hlas, když mi ří-
kal, že všechno bude v pořádku.

Pěkný lhář.
Jenže... vlastně není. Ze všech lidí na lodi, včetně zmrzlých těl mých 

rodičů, mi Syn jako jediný nabídl pravdu a počkal, až ji přijmu.
Synův rozmazaný obraz se mi v duchu zaostří. A už ho nevidím skrz 

kryo tekutinu; vzpomínám, jak vypadal v dešti. Ten večer na Obytné 
palubě, kdy nám rozprašovače u stropu pouštěly na hlavu „déšť“ tak 
hustý, že se květiny pod tou silou ohýbaly, kdy jsem byla ještě vypla-
šená a nejistá. Kapičky vody mu stékaly z vlasů přes vystouplé lícní 
kosti až na plné rty...
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Zavrtím hlavou. Nedokážu ho nenávidět. Ale nedokážu ho ani... 
No. V každém případě ho nedokážu nenávidět.

Koho nenávidět dokážu? Oriona.
Obejmu si kolena pod bradou a vzhlédnu k zmrzlým obličejům 

mých rodičů. Nejhorší na tom, že se člověk vzbudí dřív, bez rodičů 
a na takhle pošahané lodi, je, že nemá nic na práci, takže celé dny 
tráví výčitkami.

Nevím, kdo jsem. Bez rodičů nejsem dcera. Bez Země si skoro ne-
připadám jako člověk. Potřebuju něco. Něco, co mě zase naplní. Něco, 
podle čeho se budu moct defi novat.

Rozstříkne se další kapka.
Je to devadesát osm dní, co jsem se vzbudila. Přes tři měsíce. A z pa-

desáti let do přistání nezbylo nic než otazník. Přistaneme vůbec?
Právě tahle otázka mě každý den přivádí sem dolů. Otázka, která 

mě nutí otvírat kryo komory mých rodičů a hledět na jejich zmrzlá těla. 
Přistaneme vůbec někdy? Protože jestli je loď opravdu ztracená ve vesmí-
ru bez šance doletět na novou planetu... můžu rodiče klidně vzbudit.

Až na to, že... slíbila jsem Synovi, že je nevzbudím. Asi před měsí-
cem jsem se ho zeptala, jaký má smysl nechávat je zmrazené. Jestli 
nikdy nepřistaneme, proč je nevzbudit rovnou?

Když se naše pohledy setkaly, viděla jsem mu v očích soucit a smu-
tek. „Naše loď přistane.“

Chvíli trvalo, než mi došlo, co tím myslí. Loď přistane. My ne. Tak-
že – plním, co jsem slíbila jemu i rodičům. Nevzbudím je. Dokud je 
šance, že se jim splní sen a doletí na novou planetu, ne.

Zatím jsem ochotná se s tímhle spokojit. Ale co za dalších osmade-
vadesát dní? Pak už mi třeba bude jedno, že loď možná jednou při-
stane. Třeba pak budu dost statečná na to, abych stiskla knofl ík a ne-
chala jejich kryo boxy rozmrznout úplně.
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Zdvihnu se, takže máme s tátou oči ve stejné rovině, i když ty jeho 
jsou pevně zavřené a dělí nás centimetry modře tečkovaného ledu. 
Přejedu prstem po skle kryo boxu, obtáhnu jeho profi l. Sklo, zaml-
žené teplem v místnosti, se pod mým dotekem uhladí a za prstem 
zůstává lesklý obrys jeho obličeje. Kůží mi prosakuje chlad a vybaví 
se mi ten moment – pouhý zlomek vteřiny – kdy jsem ucítila zimu 
a pak už nic.

Už si nepamatuju, jak otec vypadá, když se usměje. Vím, že se jeho 
tvář dokáže pohnout, kolem očí se mu od smíchu udělají vrásky, rty 
sebou zacukají. Ale nemůžu si na to vzpomenout – a jak se tak na něj 
dívám skrz led, nedokážu si to ani představit.

Tenhle muž není mému otci vůbec podobný. Táta byl plný života 
a tohle... není. Táta tam asi někde je, ale...

Nevidím ho.
Kryo boxy se zaduněním zapadnou zpátky na místo a já třísknu 

dvířky.
Pomalu vstanu, nejsem si jistá, kam jít. Za kryo komorami, smě-

rem k přední části paluby, je chodba plná zamčených dveří. Jen jedny 
z těch dveří – ty, které mají u klávesnice červenou šmouhu – se dají 
otevřít, ale za nimi je okno vedoucí ke hvězdám.

Chodívala jsem tam často, při pohledu na ně jsem si připadala nor-
málně. Teď si připadám jako hříčka přírody, jak říkají skoro všichni 
na lodi. A proč? Protože jsem jediná, komu hvězdy doopravdy chybí. 
Ze všech těch dvou tisíc bůhvíkolika lidí na lodi jsem jediná, která 
ví, jaké to je, ležet v trávě na dvorku a chytat světlušky líně poletující 
mezi hvězdami. Jsem jediná, kdo ví, že den by se měl postupně změ-
nit v noc, ne se zapínat a vypínat tlačítkem. Jsem jediná, kdo kdy zku-
sil otevřít oči, jak to jen šlo, a zaklonil hlavu a pořád viděl jen nebe.

Už hvězdy nechci ani vidět.
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Než odejdu, zkontroluju, jestli jsou dvířka mých rodičů pořád-
ně zavřená. Na těch tátových je pořád trochu vidět velké X. Přejedu 
po těch dvou barevných šmouhách prsty. To udělal Orion, plánoval 
si, které lidi zabije.

Obrátím se a podívám se ke genetické laboratoři naproti výtahu. 
Uvnitř je Orionovo zmrzlé tělo.

Mohla bych ho vzbudit. Nebylo by to tak snadné jako zmáčknout 
oživovací tlačítko, jako vzbudit rodiče, ale dokázala bych to. Syn mi 
ukázal, v čem se kryo komory liší. Ukázal mi časovač, kterým se dá 
Orionovo rozmrazení nastavit, pořadí, v jakém je třeba stisknout tla-
čítka. Mohla bych ho vzbudit, a až s chrchláním obživne, položit mu 
tu otázku, která mě hlodá pokaždé, když se mu skrz led podívám do 
těch vypoulených očí.

Proč?
Proč zabil ty ostatní zmrazené lidi? Proč si označil mého otce jako 

dalšího?
Ale co je důležitější, proč se zabíjením začal teď?
Orion si sice možná myslí, že vojenský personál bude nutit lidi na-

rozené na lodi, aby pracovali jako vojáci nebo otroci, ale proč je začal 
odpojovat, když je přistání ještě tak nepředstavitelně daleko?

Než mě Syn vzbudil, Orion se před Otcem celá léta skrýval. Mohl 
zůstat schovaný, kdyby nezačal zabíjet.

Takže se asi nechci zeptat jen proč, ale...
Proč teď?
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Zírám na Marae, pusu dokořán. „Co... co to má, xakru, zname-
nat?“ vykoktám konečně.

Marae stáhne ramena a narovná se v zádech, takže vypadá ještě 
vyšší. Já očima těkám na ostatní Lodníky, ale ona ne. Ona se nepotře-
buje ujišťovat, kdo je a čemu věří. „Pochop, Ot... Synu,“ řekne Marae, 
„že primárním úkolem nás Lodníků není spravit motor.“

Vzteky a rozhořčením zvýším hlas. „Ale jistě že je vaším úkolem 
spravit motor, xakru! Motor je nejdůležitější součást celé lodi!“

Marae zavrtí hlavou. „Ale je to pořád jen část lodi. My se musíme 
soustředit na Universum jako celek.“

Čekám, až bude pokračovat, a za námi hučí motor, srdce lodi.
„Na Universu je špatně spousta věcí, jak sis určitě všiml.“ Zamračí 

se. „Ta loď už má něco za sebou. Zákony pohybu znáš, ale slyšel jsi 
o entropii?“

„Já... ehm.“ Rozhlédnu se po ostatních Důstojnících. Všichni mě 
sledují a čekají, ale já odpověď, kterou chtějí slyšet, nemám.

„Všechno se pohybuje ve stále větším zmatku. Ve stavu chaosu, 
destrukce, rozkladu, Synu,“ pokračuje Marae a tentokrát se na mém 
jméně nezarazí, „Universum je stará loď. Rozpadá se.“

Chci to popřít, ale nejde to. Vrrr, chrm, vrrr motoru zní, jako když 
smrtka chřestí kostmi. Když zavřu oči, neslyším hluk ozubených kol, 
necítím spálenou vazelínu. Slyším, jak dva tisíce sedm set šedesát tři 
lidí lapá po dechu. Můj nos naplní puch dvou tisíc sedmi set šedesáti 
tří hnijících těl.
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Takhle křehký je život na generační lodi. Váha naší existence spočí-
vá na porouchaném motoru.

Před čtvrt rokem mi Otec řekl: Tvým úkolem je postarat se o lidi. 
Ne o loď. Ale... postarat se o loď přece znamená postarat se i o lidi. 
Za Lodníky jsou hlavní ovladače, které monitorují energetické zdroje 
využívané pro zbytek funkcí na lodi. Kdybych rozbil kontrolní panel 
za Marae, byla by loď bez vzduchu. Zničit jiný panel, a je bez vody. 
Tamhleten, světlo. Ten vzadu, gravitační senzory kaput. Nejen motor 
je srdcem lodi. Celá tahle místnost, všechno v ní, pulsuje životem stej-
ně jako dva tisíce sedm set šedesát tři lidí na téhle palubě a na palubě 
pod námi.

Marae natáhne ruku a Druhá důstojnice Shelby jí automaticky 
podá fl oppynu, na níž už blikají informace. Marae po ní přejede prs-
tem, sroluje dolů a pak mi ji podá. „Jen za poslední týden jsme muse-
li provést dvě rozsáhlé opravy na součástce solární lampy, která má 
na starosti vnitřní fúzi. Úrodnost půdy je hluboko pod standardem 
a zavlažovací systém teče. Už přes rok produkujeme sotva tolik potra-
vin, kolik spotřebujeme, a brzy nám to přestane stačit. Produktivita 
práce za poslední dva měsíce výrazně klesla. Není to žádná legrace, 
udržet loď při životě.“

„Ale co motor?“ namítnu s pohledem upřeným k fl oppyně, na níž 
je vidět spousta grafů s klesajícími šipkami a sloupcových diagramů 
s tenoučkými válečky na konci.

„Do hvězd s motorem!“ rozkřikne se Marae. Dokonce i ostatní 
Lodníci shodí nehybné masky a zatváří se překvapeně, že tak nadává. 
Zhluboka, roztřeseně se nadechne a stiskne si kořen nosu. „Omlou-
vám se, pane.“

„To nic,“ zamumlám, protože vím, že dokud to neřeknu, nebude 
pokračovat.
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„Naše povinnost je, Synu, jasná,“ pokračuje Marae úsečně. Drží 
svou vznětlivost na uzdě. „Loď je přednější než planeta. Jestliže si 
máme vybrat, zda zlepšit život na lodi, nebo pracovat na motoru, aby-
chom se přiblížili k Zemi Centauri, musíme vždycky zvolit loď.“

Sevřu fl oppynu, nevím, co říct. Marae jen zřídka odhalí, co cítí, 
a nikdy se nepřestává ovládat. Nejsem zvyklý v její tváři vidět cokoli 
jiného než vyrovnaný klid. „Určitě můžeme obětovat aspoň něco, aby-
chom motor znovu rozpohybovali...“

„První loď, potom planeta,“ přeruší mě Marae. „To je naše priorita 
od Epidemie a od doby, co začala fungovat Posádka.“

Nenechám to být. „To už je...“ Snažím se dopočítat, kolik je to let, 
ale naše historie je příliš pokroucená lží a Phydusem, takže nejde 
přesně určit, jak dlouho to je. „Od ‚Epidemie‘ už uplynulo mnoho 
generací. Loď je sice naší prioritou, ale za tu dobu přece někdo musel 
vymyslet nějaké řešení, jak spravit motor a dostat nás na planetu.“

Marae nic neříká a v nastalém tichu cítím něco temného.
„Ty přede mnou něco tajíš?“ zeptám se.
Poprvé se Marae obrátí k ostatním Lodníkům pro ujištění. Shel-

by přikývne, jen tak lehounce, že si toho málem nevšimnu. „Bylo to 
předtím, než mě jmenovali První důstojnicí. Než ses narodil. Tehdy 
byl Prvním důstojníkem muž jménem Devyn.“ Oči jí znovu zalétnou 
k Shelby. „Informace o motoru se vždycky předávaly – selektivně.“

To samozřejmě znamená, že pravdu znalo vždycky co nejmíň lidí.
„Tehdy jsem byla praktikantka,“ pokračuje Marae, „a vzpomínám 

si, že Syn – ten druhý, ten před tebou –“
„Orion,“ přeruším ji.
Přikývne. „Otec ho někam poslal cosi opravit, a když se vrátil, ne-

nahlásil se mu. Šel přímo k Devynovi. Nevím, co mu tenkrát řekl, ale 
zapůsobilo to na něj. Veškerý výzkum byl pak na nějaký čas zastaven.“
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„Posádka vyhlásila stávku?“ Překvapeně se k ní nakloním. Členové 
Posádky jsou z celého Universa nejloajálnější. Nevím, jestli je to proto, 
že jim věříme i bez Phydusu, nebo jsou tak geneticky upravení, nebo 
prostě – jako Doktor a hrstka dalších – mají rádi Otcův systém vlády, 
ale jejich loajalita je neochvějná.

„Nebyla to stávka v pravém slova smyslu, jako když minulý týden 
stávkovali tkalci. Normálně plnili všechny své povinnosti. Až na vý-
zkum motoru.“

„A proč pak zase začali motor řešit?“ chci vědět. Mlhavě vnímám 
přítomnost ostatních Lodníků v místnosti, to hluboké ticho, jak zara-
ženě stojí, ale svou pozornost soustředím na Marae.

„Syn zemřel,“ řekne prostě.
Myslí Oriona. Když byl Orion Synem, narafi čil to, jako že zemřel, 

aby se vyhnul velmi skutečné smrti z Otcových rukou.
„Potom,“ pokračuje Marae, „navázal První důstojník Devyn na pře-

dešlý výzkum. Jen... výsledky se střežily ještě pečlivěji než předtím. 
K motoru mělo přístup méně Lodníků a Devyn nebyl vůči Otci, řek-
něme, příliš otevřený. Když jsem nastoupila na jeho místo, pokračova-
la jsem podle toho, co mě naučil. Ale... začala jsem si všímat určitých... 
nesrovnalostí.“

„Nesrovnalostí?“
Marae přikývne. „Pár věcí nesedělo. Některé problémy s motorem 

byly nové – jako by je někdo způsobil záměrně a nedávno. Veškeré 
záznamy o předchozím výzkumu byly pryč – zřejmě zničené, protože 
jsme je nikdy nenašli.“

Takže Devyn svou učednici Marae vodil za nos. To, co mu řekl Orion
změnilo všechno. Dokonce začal skrývat informace před ostatními 
Lodníky a Otcem. Orion mi jednou řekl, že Universum pluje na au-
topilota, že se na Zemi Centauri dostane i bez nás. Proč by to říkal, 
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kdyby věděl, že problémy s motorem jsou mnohem vážnější, než si 
myslíme?

„A Otci to taky došlo, co?“ zeptám se.
Marae skloní hlavu a dívá se na své ruce. „Úkolem Otce je postarat 

se o lidi. My máme na starosti loď. Ale než... než umřel, asi ano. Přišel 
na to, že něco není v pořádku.“

Oběma rukama si promnu obličej a vzpomínám, kde jsem ta slova 
poprvé slyšel. Vzpomínám, jak Otec trávil ty poslední týdny, než ho 
Orion zabil, víc a víc času na Provozní palubě.

Jak dlouho už to takhle je? Otec mi říkal, že se mám soustředit 
na lidi, ale my dva přece nejsme jediní, komu došlo, že se musíme 
zaměřit i na motor. Co se stalo s ostatními, kdo takhle uvažovali? 
Všechno se to spojuje v té takzvané Epidemii, na začátku všech těch 
lží, u první dávky Phydusu. Někde mezi Epidemií a současností se 
ztratila pravda a my všichni, já a Otec a Posádka a všichni ostatní, 
ať už jsme byli na Phydusu, nebo ne, jsme slepě věřili tomu, co nám 
říkali jiní.

„Už toho mám... dost,“ odtuším a spustím ruce podél těla. „Už mě 
ty lži nebaví, mám dost toho, jak to tu chodilo. Co přesně je s tím mo-
torem? Jestli nejde o účinnost paliva, tak o co? Letíme příliš rychle? 
Nebo pomalu? Tak co?“

Marae se přikrčí. „Neletíme ani příliš rychle, ani příliš pomalu.“ 
Vypadá smutně, v očích má obavy. „Neletíme vůbec.“
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Když se vrátím do svého pokoje v Nemocnici, podívám se na ho-
diny na floppyně. Sakra. Je víc hodin, než jsem si myslela. Kaž- 

dé ráno trávím dole na kryo palubě víc a víc času. Nejdřív to bylo 
kvůli běhání. Ale pak jsem běhat přestala. Teď tam jen přijdu a při-
nutím se vzpomenout si na jednu věc ze Země, která mi chybí, jen 
jednu, ale pokud možno do detailů. Až se nakonec přinutím rozlou-
čit s rodiči. Zase.

Solární lampa naskočí a osvítí celou Obytnou palubu. I když mám 
přes jediné okno v místnosti přetaženou kovovou zástěnu, trocha 
světla se rozlije i po podlaze.

Oficiálně vypuklo ráno. No skvěle.
Praštím rukou do tlačítka na zdi vedle dveří. Píp! O chvilku později 

se otevřou kovová dvířka a do pokoje se nahrne obláček páry.
„Nic víc?“ řeknu směrem k malé rolce uvnitř. Vytáhnu ji. Tohle jíd-

lo ze zdi nikdy není nijak zvlášť lákavé, ale poprvé se dá říct, že je ho 
málo. Pečivo mi leží v dlani a vypadá placatě a zbídačele. Dvě sousta 
a jsem po snídani.

Někdo zaklepe. Je sice zamčeno, ale v srdci mi vzplane nevysvětli-
telná panika.

„Amy?“
„Doktore?“ zeptám se, ale to už otvírám. Přivítá mě jeho vážná tvář.
„Chtěl jsem se podívat, jak ti je,“ říká, když vchází dovnitř.
„Je mi dobře,“ vyhrknu. Doktor mi už několikrát nabízel, že mi 

dá takovou světle modrou náplast s medikamenty. Nejsou „na ner-
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vy“, jak říká, ale ani mě nenapadne. Nějak těm náplastem, co rozdává 
místo prášků, nevěřím. Nevěřím žádnému léku vyrobenému na lodi, 
která kdysi vyvinula i Phydus.

„Ne,“ opáčí Doktor a odmítavě mávne rukou. „Totiž – dobře. Hm. 
Mám starosti o tvou... o tvou bezpečnost.“

„O mou bezpečnost?“ Kecnu si na neustlanou postel. Doktor se 
podívá na jedinou židli v místnosti, tu u stolu, ale nesedne si. Přes 
opěradlo je přehozená bunda a na stole se kupí fl oppyny a knihy, co 
jsem si nakradla v Kronikářově sálu. Bez antiseptického ubrousku 
a trochy sava by si asi nesedl nikde.

Ne že bych tu nějaké savo měla.
Doktorův postoj je zvláštní; ruce má těsně u těla a záda má až příliš 

rovná. Ale tváří se velmi vážně. „Zřejmě sis všimla zvýšeného... Nu, 
je jasné, že lidé už nemají v organismu ani stopu po Phydusu. A teď 
tu máme... Loď teď není zrovna bezpečná, zvlášť pro někoho, kdo...“

„Někoho, kdo vypadá jako já?“ doplním ho a přehodím si zrzavé 
vlasy přes rameno.

Doktor sebou cukne, jako by mé vlasy byly kletba vyřčená v kos-
tele. „Ano.“

To mi neříká nic nového. Jsem tu jediná, kdo se nenarodil na lodi. 
A zatímco obyvatele Universa zbavilo šlechtění veškeré individuality, 
takže jsou všichni monoetničtí, já mám superbílou kůži, světle zelené 
oči a zrzavé vlasy, což jen podtrhuje, jak jsem jiná. Někdejší velitel 
lodi, Otec, mi taky zrovna neposloužil, když všem řekl, že jsem vý-
sledkem nepovedeného genetického experimentu. Většina lidí si tu 
myslí, že jsem přinejlepším hříčka přírody.

V horším případě mě viní z toho, jak se tu teď všechno sype.
Před třemi týdny jsem si šla ráno zaběhat, jako vždycky. U slepičí 

farmy jsem se zastavila, chtěla jsem se podívat na kuřátka. Farmář vy-
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šel ven s krmením – je to kus chlapa, ruce jako lopaty. Položil kbelík 
na zem a jen... jen na mě zíral. Pak došel k bráně a zvedl lopatu. Po-
těžkal ji a jedním prstem přejel po ostrém, lesklém kovu. Dala jsem se 
do běhu. Pořád jsem se ohlížela a on mě s lopatou v rukou sledoval, 
dokud jsem se mu neztratila z dohledu.

Od té doby jsem běhat nebyla.
„Nejsem blbá,“ odtuším a vstanu. „Vím, že to tu teď není zrovna 

růžové.“
Prudce otevřu skříň a vytáhnu dlouhý pruh látky tak tmavě kašta-

nové, že je skoro hnědá. Materiál je tenký a trochu elastický. Začnu 
za levým uchem a obtáčím látku přes čelo, pak pod zrzavými vlasy 
a zpátky. Takhle si zabalím vlasy, až jsou pod tmavou látkou úplně 
schované. Když se dostanu na konec, smotám obalené vlasy do drdo-
lu a konce látky zavážu na uzel. Pak vezmu ze židle bundu, přehodím 
si ji přes ramena a kapuci přetáhnu přes hlavu. Nakonec ještě scho-
vám křížek na krku pod košili, aby ho nikdo neviděl.

„Není to dokonalé,“ prohodím směrem k Doktorovi, když vidím, 
jak si mě zkoumavě prohlíží. „Ale když koukám do země a ruce mám 
v kapsách, nikdo si nevšimne, že jsem jiná, dokud není hodně blíz-
ko.“ A já se tedy nehodlám k nikomu přibližovat.

Doktor přikývne. „Jsem rád, že jsi na něco takového myslela,“ řek-
ne. „Je to... nu, je to působivé.“

Obrátím oči v sloup.
„Ale mám dojem, že to nestačí.“
Stáhnu si kapuci z čela a hledím na Doktora, chci se mu podívat 

do očí. „Nehodlám – v tomhle – pokoji – zůstat zamčená nadosmrti. 
Vím, že si myslíte, že to není bezpečné, ale nenechám ze sebe udělat 
ještě většího vězně. Nemůžete mě tu držet.“

Doktor zavrtí hlavou. „Máš pravdu. Nemůžu. Ale myslím, že bys 
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měla –“ Přiblíží ruku ke krku, kde má pod kůží zabudované bezdrá-
tové komunikační zařízení.

„Ne!“ O tomhle už jsme se taky mockrát dohadovali. Ani Doktor, 
ani Syn pořád nechápou, proč si nechci nechat nainstalovat wi-com. 
Vím, že Syn chce, abych ho měla, protože mu na mně záleží a má 
o mě starost. A – bylo by fajn moct s ním mluvit, kdy se mi zachce. 
Stisknout tlačítko a vyjet gravitačním tunelem nahoru na Synovu pa-
lubu, zavolat mu, nebo se jen podívat, kde zrovna je.

Wi-com je takový vesmírný mobil, pořád jste na příjmu.
Pořád svázaní s lodí, s touhle lodí, kde nejsem doma. Nenechám si 

dát wi-com, stejně jako se nenechám zamknout v tomhle pokoji. Wi-
-comy jsou příliš... příliš... nezemské. Nemůžu se nechat přidrátovat 
k lodi. Nemůžu je nechat, aby mě rozřízli a implantovali mi pod kůži 
něco nezemského, vrtali mi do mozku. To nemůžu.

Doktor sáhne do kapsy a plynulým pohybem, který je v rozporu 
s jeho jindy toporným vzezřením, cosi vytáhne. Podrží mi to před 
očima.

„Tohle je –“ odmlčí se. „To je speciální wi-com.“
Přinutím se na tu věc v jeho ruce podívat. Je to v zásadě malý 

knofl ík, o málo větší než mince, a z každé strany vycházejí tři kabe-
ly. U běžného wi-comu je tlačítko ukryté pod kůží za levým uchem 
a kabely vedou skrz maso. Ale Doktor kabely zapletl do kruhu, takže 
je z nich takový náramek. Na červeném drátku je cosi napsáno tak 
malým písmem, že to nepřečtu.

„Dej mi ruku.“
Poslušně zvednu paži, pak zaváhám a stáhnu ji zpátky. Než stihnu 

zaprotestovat, Doktor mě chytí za zápěstí a natáhne mi na něj nára-
mek. Rychle ho utáhne – tak, aby neškrtil, ale aby zároveň nesklouzl. 
Pak zajistí kabely kovovou plombou.
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„Když budeš chtít mluvit, musíš si ho přidržet u pusy,“ vysvětlí mi. 
„A pak u ucha, až budeš chtít poslouchat. Je tam zesilovač.“ Ukáže 
na drobnou černou síťku okolo knofl íku. Celá ta věcička je menší 
než sluchátka, co jsem nosila, když jsem ráno chodívala běhat, ale 
zjevně toho umí mnohem víc. Když mi Doktor na zkoušku zavolá, 
wi-com zapípá dost nahlas, abych ho ze zápěstí slyšela. Fascinovaně 
zvednu ruku k uchu a poslouchám, jak tichounký elektronický hlas 
říká: „Kontakt: Doktor.“

„To jste vyrobil vy?“ zeptám se užasle.
Doktor zaváhá. Jeho rozpaky jsou tak nezvyklé, že přestanu zírat 

na wi-com a místo toho obrátím pohled k jeho nervózní tváři. „Ne,“ 
hlesne konečně. „Nevyrobil. Našel.“

„Kde?“ chci vědět. V žilách se mi svíjí hrůza jako červi kroutící se 
v bahně.

„V Kronikářově sálu.“
S odporem se podívám na zápěstí. Nedokážu myslet na nic jiného 

než na tu ošklivou pavučinu jizvy, která hyzdila Orionův krk pod 
levým uchem. Představuju si, jak si z masa vytrhává dráty, které mám 
teď omotané kolem zápěstí, a jak z nich odkapává krev. „Ten wi-com 
patřil jemu?“ syknu.

Doktor přikývne. „Našel jsem ho v jeho věcech. Sám ho upravil. 
Ani nevím, proč si ho nechal, ale funguje skvěle.“ Odmlčí se. Na-
padlo mě, že by to bylo možné, ale když se mi podívá do očí, vy-
padá ještě víc nesvůj. „Byl u něj... vzkaz. Vyrobil ten wi-com přímo 
pro tebe.“

„Pro mě?“ nechce se mi věřit. Dívám se na tu věc, co mám omota-
nou kolem zápěstí.

„Psal, že se bojí o tvou bezpečnost, kdyby se mu něco stalo a sys-
tém Otcovství selhal, jak očekával. A jak se taky stalo.“
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Nevím, co si s tou informací počít. Že by na mně Orionovi, který se 
pokusil zabít mého otce, který zabil ostatní lidi ze Země, bezmocné, 
zmrzlé a bezbranné, záleželo natolik, aby kvůli tenhle wi-com... V útro-
bách se mi plíží zvrácený pocit, trochu vděčnost a trochu odpor.

„Ne že bych nějak toužila po wi-comu, ale nešlo by vyrobit jiný? 
Nový? Nějaký, co neměl nikdo pod kůží?“

„Naše zdroje nejsou neomezené. Rodí se víc dětí, než pro kolik 
máme připravené wi-comy, a Posádka má už tak co dělat, aby vyrobila 
nové. Krom toho nemůžu použitý wi-com naprogramovat pro dítě – 
je větší pravděpodobnost, že časem doslouží.“

Hraju se sponkou a snažím se dostat tu mizernou věc dolů.
Doktorovi cukne ruka, ale nepokusí se mě zarazit. Místo toho řek-

ne: „Amy, wi-com zkrátka potřebuješ. Buď ho nos takhle, nebo si ho 
nech implantovat.“

„Nemůžete mě nutit –“ začnu.
„Ne,“ přeruší mě. „Ale Syn může. A oba jsme přesvědčeni – a ty to 

víš taky – že musíš mít možnost zavolat o pomoc, kdyby...“
Ruka mi ztuhne. Kdyby.
Xakru. Má pravdu.
Doktor přikývne, je spokojený, že si tu věc nestrhnu a nezahodím 

ji. „Tak. Jen jsem ti ho chtěl dát. Ozvi se, kdyby... kdybys něco potře-
bovala.“ Odejde a zavře za sebou dveře.

Ale já, já tu stojím ztuhlá, jako když jsem ležela ve skleněné rakvi 
a tlukot mého srdce brzdil led.

Xakru je jejich slovo. Já k nim nepatřím.
Ani s wi-comem mezi ně nepatřím.
Nepatřím.

Nepatřím.
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Trvá dlouho, než význam těch slov pochopím. „My... stojíme?“ hles-
nu. Přejíždím pohledem po tvářích Lodníků a doufám v jakýkoli 

náznak, že to není pravda, ale Maraeina ponuře zaťatá čelist je dosta-
tečně pádným důkazem.

A xakru. Jak mám tohle říct Amy?
„Jak dlouho už stojíme?“ Můj hlas nabírá na síle. Zním jako vzteklé 

děcko, ale nemůžu si pomoct.
„My... nevíme to jistě. Už nějakou dobu. Možná od Epidemie.“ Ma-

rae se zakousne do spodního rtu.
„Žádná Epidemie nebyla,“ opáčím automaticky. Ona to ví; jen si 

zvykla říkat vzpouře, k níž došlo před tolika generacemi, Epidemie, 
a ochránit tak lež, na níž je založen systém Otcovství.

Za mnou dál tluče srdce lodi: vrrr, chrm, vrrr. „Jak je možné, že 
neletíme?“ zeptám se. „Motor přece funguje.“ I sám sobě zním zoufale 
jako dítě, které odmítá uvěřit, že pohádky nejsou doopravdy.

„Od té doby, co byl zaveden systém Otcovství, odkláníme energii. 
Potřebujeme ji pro vnitřní funkce lodi. Samotná solární lampa už 
není dost silná.“

Přinutím se podívat Marae do očí. „Tak kde jsme?“
Marae zavrtí hlavou, zaskočená mou otázkou. „Jak to myslíš?“
„Jak daleko jsme od Země Centauri? Jestli už... už tak dlouho sto-

jíme, tak je odhad přistání... nepřesný, přinejlepším. Tak kde jsme?“
„Nevíme,“ odtuší Marae. „Nemůžeme se teď zabývat přistáním. 

Musíme udržet Universum pohromadě.“



30 B E T H  R E v I S Ová

Autorita v jejím hlase – to, jak poručila ona mně – mi přejede po pá-
teři jako dlouhé nehty. „Já vám řeknu, co uděláte,“ zavelím. „Jeden 
z vás bude mít na starosti navigaci. Nic jiného. Když zjistíme, jak da-
leko jsme, budeme vědět, jak moc potřebuje motor upravit. Třeba loď 
rozpohybujeme dost na to, aby nakonec na planetu doletěla. Mož-
ná nakonec budeme muset přijmout drastičtější opatření.“ Zabodnu 
pohled do Marae. „Ale budeme se víc soustředit na to, abychom loď 
dostali na Zemi Centauri.“

Druhá důstojnice Shelby chce něco říct, ale Marae ji posunkem 
zadrží. „Já sama,“ řekne. „Ale nejdřív na tebe máme prosbu.“

Způsob, jakým to vysloví, napovídá, že jde spíš o požadavek, ale 
i přesto přikývnu.

„Chceme, aby Zásobovači zase začali dostávat Phydus.“
Vklouznu rukou do kapsy. Napadne mě, jestli Marae náhodou 

neví, že od té doby, co Amy před třemi měsíci vytrhla kabely z čerpa-
dla, je pořád nosím u sebe.

„Ne,“ opáčím neústupně a říkám to stejně sobě jako jim.
„Nebylo by tak těžké čerpadlo na Phydus spravit,“ namítne Ma-

rae. „Druhá důstojnice Shelby už dokonce vypracovala předběžnou 
zprávu –“

Marae natáhne ruku a Shelby jí podá další fl oppynu, na níž svítí 
schéma jakéhosi mechanismu.

Podívám se na fl oppynu. Byla by to jednoduchá práce. Jednoduchá 
práce – a jednoduché řešení. Troška Phydusu – ani by ho nemuselo 
být tolik, kolik jim dával Otec... zbavili bychom se spousty konfl iktů... 
lidé by zase bez reptání pracovali...

„Ne,“ trvám na svém. „To čerpadlo už používat nebudeme.“
„Ani nemusíme,“ pokračuje Marae. „Doktor pro nás vyvíjí náplasti 

s Phydusem.“
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Přeruším ji se vzteklým zavrčením. „Phydus ale nikdo nepotřebuje.“
Marae sevře rty. Natáhne se přese mě a přejede prstem po fl oppy-

ně. Místo nákresů se objeví graf. „Jen za první týden, co jsi Zásobo-
vačům vysadil Phydus, klesla jejich produktivita o deset procent. Teď 
už je skoro na třiceti procentech a nic nenaznačuje, že by měla znovu 
stoupnout.“ Nabídne mi fl oppynu, ale nevezmu si ji. „Zásoby potra-
vin jsou nebezpečně nízké. To je naše největší starost, ale docházejí 
nám i další nutné věci, jako třeba oblečení.“

Otevřu pusu a chci promluvit, ale ona nevzrušeně pokračuje. „Ob-
jevila se kriminalita. To jsme tu nikdy neměli. Teď ano. Domácí násilí, 
krádeže, vandalismus. S Phydusem –“

A je to tu. Pochybnosti. Věří té droze víc než mně.
„Já se o lidi postarám,“ řeknu pevným hlasem. „Vy se postarejte 

o loď.“
„Ale Ot... Synu,“ ohradí se Marae, štíhlou ruku položenou na mém 

předloktí. „Proč si přidělávat práci? Nepotřebujeme od nich nic jiné-
ho, než aby pracovali. Jsou to jen Zásobovači.“

„Chápu, co chceš říct.“ Sevřu okraje fl oppyny.
Neřeknu jí, že už jsem o tomhle všem přemýšlel.
Neřeknu jí, že právě proto nosím každý den v kapse kabely od 

pumpy na Phydus.
Místo toho řeknu: „Jestli něco potřebujeme, tak policii. Jako byla 

na Staré Zemi. Potřebuju lidi, kterým můžu věřit, kteří mi pomohou 
zajistit, aby všechno běželo hladce.“

Marae se napřímí. „Poli-co?“
Tentokrát přejedu po fl oppyně já. Chvíli ťukám na obrazovku 

a pak jí podám článek o policii a společenských vědách. Rychle ho 
prolétne a podá Shelby.

„V zásadě potřebuju lidi, kteří mi pomohou prosazovat pravidla. 
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Vyšetřovat zločiny, bránit lidem, aby je páchali. Potřebuju podporu, 
kdyby nastal problém.“

„Posádka Otce vždycky poslouchala. Postaráme se o to, aby systém 
neselhal. Ať to stojí cokoli.“ To znamená, že je ochotná místo Phydusu 
zkusit policii. Nejsem si jejími slovy ani svou pozicí dost jistý na to, 
abych se zeptal, co bude, když tenhle můj návrh zklame.

Znám Důstojníky lépe než skoro všichni ostatní na lodi, ačkoli s nimi 
spolupracuji teprve od Otcovy smrti. Dokážu jim číst ve tvářích. Hai-
le, Jodee a Tailor přikyvují, svou novou roli dychtivě přijmou. Prestyn, 
Brittne, Buck, a dokonce i Druhá důstojnice Shelby se tváří obezřetně. 
Vím ale, že Marae poslechnou, i když mě by neposlechli. A Marae se 
mě sice občas snaží komandovat, protože jsem mladší, ale nikdy do-
opravdy nezapomíná na mou pozici Otce, ačkoli si tak nenechám říkat.

To by mohlo přece jen fungovat.
Jakmile si tohle pomyslím, Shelby překvapeně vyjekne. Obrátíme 

se k ní. V rukou má fl oppynu, kterou předtím dostala. Podá ji nejdřív 
Marae, ale pak si to rozmyslí a nabídne ji mně. Lodníci se vyhrnou 
z řady a shluknou se kolem mě. Všichni čteme obrovská bílá písmena 
svítící na černé obrazovce.

Nenechte se utlačovat systémem Otcovství
Není žádného vůdce

Sami sobě vůdci

„Někdo hacknul síť,“ zavrčí Marae. Podívám se jí do rozlícených 
očí. „Na tohle potřebujeme tu tvoji policii?“

„Ano.“ Můj hlas postrádá její zanícení. Ta slova na obrazovce říkají, 
že nejsem nic, a poprvé, co Otec zemřel, mám pocit, že je to možná 
pravda.
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Marae mi vezme fl oppynu z ruky a pokusí se text zrušit. Poslední 
slova – SAMI SOBĚ VŮDCI – se zvětší, až zaplní celou obrazovku. Marae 
znovu přejede prsty po displeji. Nic se nestane.

„Xakru!“ To je poprvé, co ji slyším klít.
Lodníci se shluknou těsněji kolem fl oppyny. Vypadají ustaraně – 

Haile a Jodee si začnou něco šeptat a Brittne sáhne po svém wi-comu. 
Shelby čte ta slova pořád dokola, neslyšně hýbe pusou.

„Uklidněte se,“ štěkne Marae a já – a se mnou všichni Lodníci – 
na ni upřu pozornost. „Tohle je náš první úkol jako policie. A my Otce 
nezklameme.“

Podá fl oppynu Čtvrtému důstojníku Prestynovi. „Někdo to moc 
dobře hacknul,“ řekne po chvilce zkoumání. „Hned na tom s mojí 
skupinou začneme pracovat.“

Marae stroze přikývne a Prestyn zamíří ke dveřím – už přitom ště-
ká do wi-comu příkazy.

„Já zkontroluju všechny bezpečnostní záznamy,“ řekne Druhá dů-
stojnice Shelby.

„A musíme začít s výzkumem, jak zlepšit zabezpečení fl oppy sítě,“ 
dodá Marae. Do pohybu se dá i zbytek Lodníků a jejich činnost pře-
hluší i lomoz motoru za mnou.

Marae mě vezme za loket a odtáhne stranou. Pořád vidím, jak 
na fl oppyně září ta slova, vysmívají se mi.

„Co budeš dělat, Synu?“ zeptá se.
Podívám se jí do očí. „Já vážně nevím.“
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Můj wi-com mě má propojit s lodí, ale mně připadá, že mě jen od-
děluje od minulosti. Ale... vážně ho potřebuju, jak říkal Doktor. 

Protože tady nejsem v bezpečí.
Stisknu si zápěstí. Modřiny jsou dávno pryč, ale před časem mě 

takhle držely cizí ruce, tiskly mě k zemi...
Povolím sevření a zhluboka se nadechnu. Nebudu na to myslet. 

Nesmím na to myslet.
Místo toho se podívám na wi-com. Představím si, jak se drátky od-

dělují od sebe, plazí se, kloužou mi pod kůži, noří se do masa. Mám 
na sobě věc, kterou míval někdo jiný v těle. Je to jako nosit na krku 
zub nebo si vyrobit náušnice z nehtů. Tím hůř, že ten wi-com patříval 
Orionovi. Nic nechci víc než tu věc, co bývala jeho, strhnout ze zápěs-
tí a zničit... ale něco mi brání.

Aspoň mám tahle na dosah Syna. Ty poslední týdny ho vídám čím 
dál míň – a chápu to, vážně ano, vím, že má spoustu práce. Ale... mu-
sím se usmát. Bude to moc hezké, moct si s ním popovídat.

Stisknu tlačítko na wi-comu a vyslovím jeho jméno. Zdvihnu za-
řízení k uchu a čekám na jeho hlas. Píp! „Kontakt zamítnut,“ hlásí 
příjemný ženský hlas.

Hm, bylo by to moc hezké, si s ním popovídat. Kdyby mi to zvedl.
Prohlédnu si wi-com pozorněji – na jednom z kabelů jsou černá 

písmena. Kdybych se na přístroj nedívala tak zblízka, ani bych si jich 
nevšimla. Vsunu prst mezi kabely a červený oddělím od ostatních, 
abych na písmena lépe viděla.
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Je to jedna věta, několik slov opakovaných stále dokola: Vzdej se všech 
nadějí.

Jak mohl tohle Doktor přehlédnout? napadne mě hned. Říkal, že wi-
-com čistil. Ale asi to bude jen další známka toho, jak narušený člověk –
a myslím tím naprostý magor – Orion byl. Ani by mě nepřekvapilo, 
kdyby Doktor ta písmena objevil a dal mi wi-com i tak – popsaný 
kabel, nic nemění na tom, jestli ten pitomý přístroj funguje, nebo ne. 
Doktorovi mnohem víc záleží na praktickém využití wi-comu, než 
na tom, kolik z Orionova šílenství v něm zůstalo.

Krom toho ta věta sedí. Jestli už něčeho nemám ani kousek, tak je 
to naděje. 

Skoro jako by Orion nechal tu zprávu přímo mně.
A pak mi to dojde: nechal.
Doktor říkal, že u wi-comu byl vzkaz. Je to svým způsobem mé 

dědictví.
V hlavě se mi rozvíří myšlenky. Orion mi přece nemusí říkat, že 

na palubě Universa nemám žádnou naději. Na to jsem už přišla sama. 
Ale... třeba tím chtěl říct něco víc... Protože – vím, odkud ta věta po-
chází. Podle naší angličtinářky profesorky Parkerové je to jedna z nej-
charakterističtějších vět v celé literatuře, hned vedle té, jak Rhett kašle 
na Scarlett a Hamlet žvaní o tom, jestli být, nebo nebýt. Vzdej se všech 
nadějí, tak zní nápis nad pekelnou branou v Dantově Pekle.

A vzhledem k tomu, že tu knihy byly v podstatě zakázané, než pře-
vzal velení Universa Syn, to asi Doktor nezná. Ze všech lidí na lodi 
jsem asi jediná, kdo o knihách ze Země něco ví.

Tedy kromě Oriona, který strávil většinu života schovaný v Kroni-
kářově sálu, kde mu společnost dělaly jen texty a literární postavy.

Čím víc o tom přemýšlím, tím jsem si jistější. To nejsou jen tak 
nějaká slova, co Orion někam načmáral. Vzdej se všech nadějí je spe-
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cifi cká fráze ze specifi cké knihy napsaná na wi-comu, který Orion 
nechal jen a jen mně.

Možná už moc kombinuju. Asi o nic nejde. Ale už dlouho je to tu 
samé nic a já potřebuju něco. Cokoli. To radši půjdu do Kronikářova 
sálu a tu větu v Dantově Pekle vyhledám, než abych tu jen tak sedě-
la a dál koukala do zdi. Zapnu si bundu až nahoru, vyjdu z pokoje 
a zamířím k výtahu. Jsem z toho úplně vedle a mé nohy chtějí běžet... 
Ale když vyjdu ven, znovu si uvědomím, že když běhám, je ještě víc 
vidět, jak jsem jiná, a tak jdu pomalu s hlavou svěšenou a schovanou 
v kapuci. Když stoupám do schodů ke Kronikářovu sálu, ze zvyku 
vzhlédnu. V útulném hnízdečku vedle dveří visí portrét Syna, jeden 
z posledních Harleyho obrazů. Posledních několik dní jsem Syna 
takhle zblízka neviděla. Čas plyne a on se noří do řízení Universa 
hloub a hloub. V mnoha ohledech je tu uvězněný víc než já.

Namalovaný Syn hledí ze zdi na své uzavřené království a já se 
obrátím ve směru, kterým se dívají jeho oči.

Na moment mě oslepí záře solární lampy a v tom zlomku vteři-
ny, kdy vidím jen tmu, si uvědomím něco, co mi nikdy předtím ne-
došlo: Nemusím se dívat, a přece znám každou píď Obytné paluby, 
která se přede mnou rozkládá. Zavřu oči, a přece vidím zvlněná pole 
na dokonale rozprostřených kopcích. Vím přesně, jak se střídají bar-
vy na karavanech, z nichž se skládá Město na druhé straně paluby. 
Znám přesné místo na kovovém nebi, kde se nýty držící střechu po-
hromadě vzdalují tolik, že se mi ztratí z dohledu. Znám tvar každič-
kého namalovaného mraku.

Snažím se ze vzpomínek vyhrabat, jak vypadal náš dům v Colora-
du, ale nepamatuju si ho přesně. Okenice – byly spíš cihlově červené, 
nebo karmínové? Jaké květiny že to máma zasadila před domem?

Znám teď Universum líp, než si pamatuju Zemi.
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„Uhni se, zrůdičko,“ houkne na mě hřmotná žena, která vyšla 
z Kronikářova sálu, a odstrčí mě stranou. Musím vypadat ještě po-
divněji než jindy – na sobě bundu, když všichni ostatní mají krátký 
rukáv, a postávám ve dveřích Kronikářova sálu jako idiot.

Za ženou jde mladý muž, štíhlý a vysoký, a cestou ke stezce ve-
doucí do Nemocnice si mě nepokrytě prohlíží. Stáhnu si kapuci víc 
do čela. Když schází ze schodů, ohlédne se za mnou. Něco v jeho 
očích mě přiměje otočit se na patě a zmizet v Kronikářově sálu.

Nejen že mi Universum vytlačilo z mysli Zemi; je teď mým domo-
vem. A je obydlené lidmi, kteří za temnýma očima skrývají temné 
myšlenky.

Zavrtím hlavou a zaplaším myšlenky na někdejší domov i na toho 
muže. Nemá smysl ani na jedno z toho myslet.

V Kronikářově sálu je ticho a tma. Jsou tu lidé, ale nevšímají si 
mě, což by se venku nestalo. Tam paprsky falešného slunce ozařují 
mou bledou kůži a zrzavé vlasy vykukující zpod šátku. Soustředí se 
na informace, které vidí a dávají si poprvé v životě dohromady. Mně 
nevěnují pozornost.

Proto to tu mám ráda.
U každé z obřích digitálních obrazovek na zdi je hrozen lidí. Syn 

sice otevřel celý Kronikářův sál všem na palubě, ale většinu Zásobo-
vačů zajímají jen fl oppyny – pokud vůbec přijdou. Jen málo z nich se 
vydá i do dalších místností, plných knih. A ještě méně jich vystoupá 
do druhého a třetího patra, do výstavních síní.

Každá fl oppyna je označená příslušným tématem – nejpopulár-
nější jsou Historie, Zemědělství a Fyzika. Před nákresem jaderného 
reaktoru na fl oppyně označené Fyzika se tiskne hlouček asi deseti lidí 
a tlumeně se dohadují o detailech jakéhosi plánku.

Nejméně oblíbená je Literatura. Digitální verzí Romea a Julie se pro-
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bírá jen hrstka mladých žen. Se Shakespearovým jazykem se perou 
ještě víc než mí spolužáci na střední. A já si říkám, jestli když se do-
stanou přes všechna ta kterýmiž a nechť, budou odcházet s pocitem, 
že tohle je láska? Přemýšlím, že bych se u nich zastavila a řekla jim 
o diskusi, kterou jsme vedli na hodině literatury. Já jsem tvrdila, že 
Romeo s Julií do sebe nebyli doopravdy zamilovaní. Byla jsem si se-
bou tehdy tak jistá – tenkrát jsem si vyhádala vítězství (a prémii v po-
době prominutého domácího úkolu). Obouvala jsem se do soupeřů 
s takovou vášní, že byla celá třída na nohou. Ale teď... teď si nemůžu 
vzpomenout ani na jediný argument, ať už můj, nebo jejich, a nemám 
těmhle lidem co říct. Jak můžu tvrdit, že Romeo a Julie není o lásce, 
lidem, kteří nemají pojem o tom, co to láska je? Když já sama nevím, 
co je láska – vím jen, co není.

Najednou všechny fl oppyny zčernají.
„Hej!“ křikne jedna z dívek, které čtou Shakespeara.
„Co se to děje?“ zavrčí statný muž u Zemědělství.
Po potemnělých obrazovkách projíždějí zářivě bílá písmena a plní 

sál jedinou frází, opakovanou stále dokola.

Sami sobě vůdci

Vypoulím oči a stáhnu si kapuci ještě víc do tváře, až se švy na te-
meni napnou. Všichni ostatní mají plnou hlavu textu na obrazov-
kách a přemýšlejí, kde se tam vzal, a já spěchám dozadu, směrem 
ke knihovnám. Něco takového se muselo stát. Syn tráví veškerý vol-
ný čas se mnou v Kronikářově sálu, načítá o společenských vědách 
a policii, ale mám dojem, že ještě úplně nepochopil, že někteří lidé se 
budou bouřit zkrátka jen proto, že úplně poprvé můžou.

„Kdo to udělal?“ prořízne mručení davu mužský hlas. Zní ostraži-
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tě, dokonce možná polekaně, ale také agresivně, jako by chtěl najít 
a potrestat toho, kdo se naboural do fl oppy sítě.

„Co to znamená?“ chce vědět žena kousek ode mě. Její přítelkyně 
prudce vrtí hlavou, až ji vlasy šlehají do tváří, oči vypoulené strachem.

Nějaká žena u fyzikální fl oppyny začne ťukat na obrazovku ve sna-
ze text vymazat. Lidé okolo si začnou stísněně šeptat, protože nic 
z toho, co zkouší, nepomáhá. Ten, kdo se do sítě naboural, zřejmě 
moc dobře věděl, co dělá.

„Tohle musí spravit Otec,“ míní první muž. Chvíli trvá, než mi do-
jde, že mluví o Synovi. Mnoho lidí kolem přikyvuje, oči upřené na ob-
razovku, ústa dokořán.

„Než přišla ta zrůdička, všechno fungovalo normálně,“ řekne na-
hlas a zřetelně jedna z žen, které četly Romea a Julii. Začne mě hledat 
v davu. Skloním hlavu a vběhnu do zadního sálu.

Nadechnu se, až když se za mnou zavřou dveře oddělení belet-
rie. Není na nich zámek – skoro žádná místnost na lodi se nedá za-
mknout – ale jsem tu za větrem a lidé ve vstupní hale snad časem 
zapomenou na svůj vztek i na mě.

Místnost s beletrií je menší než ostatní v tomhle patře; konstruk-
téři lodi zřejmě měli dojem, že historie a fyzika jsou důležitější než 
romány. Kéž by to tu vypadalo trochu víc jako u nás v knihovně – 
po podlaze rozeseté obrovské plyšové pytle na sezení, tmavý kobe-
rec, na zdech plakáty slavných autorů a světlo pronikající dovnitř 
maličkými zaprášenými čtvercovými okénky. Ale vypadá to tu jako 
všude jinde, místnost je chladná a sterilní a až příliš čistá. Jako ne-
mocniční pokoj s knihami místo lůžek: bíle dlážděná podlaha, stroze 
obložené zdi, stolek ze stříbřitého kovu.

V místnosti je sice dokonale čisto, ale ze svazků stoupá charakte-
ristický pach prachu a starého papíru. Všechno je tu seřazeno abe-
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cedně, bez ohledu na žánr a téma. Chaucer je vedle Agathy Christie, 
J. K. Rowlingová vedle Dr. Seusse a ten vedle Shakespeara. Když se 
dostanu na konec jedné řady a podívám se na další, vidím názvy, kte-
rým nerozumím. U některých uhodnu jazyk – francouzsky, německy, 
španělsky – ale u jiných nemám tušení – čínsky? korejsky? japonsky?

Klidně bych se tu mohla ponořit do knih, ale potřebuju zjistit, jest-
li mi Orion v té větě na wi-comu opravdu zanechal nějakou indicii. 
Přestanu bloumat mezi poezií a pohádkami (Grimmové a Goethe), 
zamířím k první řadě knih a přejíždím prsty po hrbolcích jejich hřbe-
tů. Prohlížím si tituly v první knihovně – Poutníkova cesta, Enderova 
hra, Past na myši – až najdu, co hledám.

Peklo, svazek první Božské komedie, napsal Dante Alighieri. Na poli-
ci je vedle útlého svazku Shakespearových Sonetů. Paradox – sbírka 
milostných básní vedle knihy o pekle. Vytáhnu Sonety a hodím je 
na kovový stůl u dveří, aby mohly být zařazeny pod S, a pak vezmu 
do ruky hřbet Dantova Pekla.

Jen ten titul stačí a vzpomenu si na hodiny literatury s angličtinář-
kou Parkerovou. Cítím pod sebou tvrdé sedátko školní židle a vzpo-
mínám, jak jsme se s Ryanem a Mikem při práci na závěrečném pro-
jektu nasmáli.

Zajímavé, jak mi kniha o pekle připomíná domov.
Když vytahuju Peklo z police, cosi z něj vyklouzne a snese se na zem. 

Sehnu se a seberu to – tenký kousek černého plastu, velký asi jako dlaň. 
V prstech působí jako fl oppyna, ale je menší a v jednom rohu vyčnívá 
kousek tvrdého plastu, velký asi jako knofl ík. Zastrčím destičku do kap-
sy, Syn bude nejspíš vědět, co to je. Vstanu a znovu sáhnu po Dantovi.

Dveře se rozletí. Zahlédnu vyděšenou ženu – oči vypoulené stra-
chem, tmavé vlasy celé rozevláté. Prožene se kolem mě na druhou 
stranu místnosti a vrhne se za poslední polici.
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Doběhnu k ní a kleknu si vedle jejího třesoucího se těla. „Co se 
stalo?“ zeptám se a sáhnu po ní. Teď, když si ji můžu pořádně pro-
hlédnout, vidím, kdo to je: Victria. Harleyho a Synova přítelkyně. Ta 
dívka, co píše, asi povídky nebo romány. Když jsem s ní naposled 
mluvila, vyprávěla jsem jí o obloze na Zemi a o tom, jak byla nekoneč-
ná, a ona mi plivla do tváře a přede všemi mě ponížila.

Ucukne rukou. Na obličeji i na pažích se jí perlí pot a ztěžka dýchá. 
„Luthe – Luthor. To byl...“

On.
Zhoupne se mi žaludek.
To on. Ten, co mě před třemi měsíci chytil na poli, ten, co mu Ob-

dobí posloužilo jen jako záminka pro znásilnění. Byl jako Harley se 
Synem – věděl přesně, co se kolem něj děje, neměl mysl zatemněnou 
Phydusem. Věděl, co dělá, když mě hodil na zem a přitiskl se ke mně. 
Když se díval, jak mi z očí mizí naděje. Když jsem to vzdala a přestala 
se bránit.

Řekl mi, že se jmenuje Luthe, ale Victria mu říkala Luthor. Jako Lex 
Luthor, Supermanův arcinepřítel... ale špatnosti, které páchal tenhle 
plešatý superpadouch působily ve srovnání se zlem, které sídlí pod 
Lutheho kůží, úplně komicky. Pak mi to dojde – Luthe je jen pře-
zdívka. Takhle mu říkají přátelé. Představa, že bych mu tak říkala, mě 
naplní odporem. Nechci ho brát tak, jak ho berou jeho přátelé.

Dveře se znovu otevřou. Victria tichounce zakňourá a schová tvář 
do dlaní. Vyskočím.

Stojí ve dveřích a prohlíží si místnost.
Jeho oči se zastaví na mně.
A pak se usměje. Pomalu.

Svůdně.
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Dveře jsou zamčené. Přesně jak jsem je nechal.

Potom, co... po tom všem. Když
jsem zmrazil Oriona
 Amy zjistila pravdu
  a Otec zemřel
   a já se díval, jak umírá...

Díval jsem se, jak umírá.

Po tom všem jsem se doplazil na Velitelský můstek. Na opuštěný, 
prázdný Velitelský můstek. A vloupal jsem se do Otcova pokoje, našel 
jeho zásoby alkoholu a dva dny jsem byl namol. Pak jsem další dva 
dny zvracel a potom jsem zamkl jeho kajutu, která má jako jedna 
z mála vůbec zámek.

A přede dveře jsem postavil stůl.

Teď ten stůl odstrčím s takovou silou, že se převrátí a zřítí se 
na zem.

Dřív mi Velitelský můstek připadal příliš velký, vešli se sem všichni 
z celé lodi, aby se jim pěkně mohlo lhát a ukazovat jim žárovky, kte-
rým se říká hvězdy.
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Když jsme tu bydleli s Otcem, bylo to tu obrovské, prostor mezi 
námi naplňovala prázdnota a ticho. Teď jsem tu sám a Velitelský můs-
tek je najednou tísnivě malý.

Zapípá mi wi-com.
Stiskem ho utiším.
A než si to stihnu rozmluvit, než si dám šanci odejít a slíbit si, že 

sem půjdu později –
– odemknu Otcovu kajutu.

Když vstoupím, ve vzduchu zavíří částečky prachu. Zhluboka se 
nadechnu v očekávání, že ucítím Otcovo pižmové mýdlo, ale je to tu 
cítit jen plesnivinou. Podrážky se mi lepí k podlaze. U dveří leží ote-
vřená a rozlitá láhev alkoholu, který se seschl na gumovitou hmotu. 
To jsem tu po sobě nechal já.

Kajuta samotná je neuklizená a zaneřáděná, ale takhle ji míval už 
Otec. Postel je neustlaná, přikrývky leží zmuchlané v nohách. Zpod 
postele vykukuje hromada zmačkaného oblečení. U kraje nočního 
stolku nebezpečně balancuje špinavý talíř, na kterém zůstalo pár 
drobků.

Připadám si jako vetřelec, jako narušitel Otcova soukromí, ale pak 
si připomenu, že Otcem jsem teď v zásadě já a že tenhle pokoj patří 
víc mně než nějaké mrtvole.

Po stole jsou rozházené zbytky modelu motoru. Vezmu do ruky 
malý jaderný reaktor z tvrzené pryskyřice a opatrně ho opráším. Tu 
věc jsem poprvé viděl, když ji Otec přede mnou schovával. Potěžkám 
modýlek. Už tehdy věděl, že něco není v pořádku. Kdyby mi tak řekl 
pravdu už na začátku, třeba bychom ten problém spolu vyřešili. Kdy-
by tak byli všichni upřímní, xakru, to už bychom teď byli na Zemi 
Centauri!
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Mrštím modelem o zeď. Roztříští se nad Otcovou postelí a polštář, 
na kterém zůstal důlek od jeho hlavy, zasypou úlomky pryskyřice.

Krucajs.
Přejedu si dlaní po obličeji.
Krucajs.
Hacknuté fl oppyny a Marae se svým nadšením pro policejní jed-

notky mi z mysli úplně vypudily tu nejtěžší pravdu ze všech.
Nikam neletíme.
Stojíme.
Při pohledu na kousky rozbitého motoru na Otcově posteli mi 

dojde jedna věc. Ostatním na lodi to neřeknu. Nesmím. Nikdy mě 
nenapadlo, že bych se zapletl do pavučiny lží, kterou Otec utkal ko-
lem Universa... ale říct jim to nemůžu. Nemůžu jim říct, že neletíme 
ani pomalu. Že stojíme. Jen sebrat jim Phydus stačilo k tomu, aby se 
prostřednictvím fl oppy sítě začalo šířit volání po revoluci. Kdybych 
jim řekl, že nikam neletíme, zbořili by loď. Prokousali by se kovem 
a nechali se pohltit černým prostorem.

Jako Harley.
Prohrábnu si vlasy, jsou zacuchané. Co tu dělám? Otec sice možná 

tušil, že stojíme, ale přece klíč k oživení motoru neschovával u sebe 
v kajutě.

Floppyna na zdi blikne. Bílá písmena zhasnou. Floppyna pípne 
a restartuje se. Po chvíli se objeví normální obrazovka. Ať už Marae 
a její lidi udělali cokoli, zafungovalo to. Hackerova zpráva zmizela.

Znovu mi zapípá wi-com.
Chci přijmout hovor, když vtom si něčeho všimnu – dalších dveří. 

Umlčím pípání v levém uchu a dám se do překračování hromad prá-
dla směrem ke dveřím. Proč tu jsou? Jedny vedou do koupelny, jistě, 
ale těchhle jsem si nikdy předtím nevšiml – byl jsem tu jen dvakrát 
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a pokaždé jsem se soustředil na něco jiného: jednou jsem hledal mo-
del motoru a podruhé alkohol.

Na podlaze je obloukovitý škrábanec – Otec ty dveře používal čas-
to. Ruce se mi třesou, když sahám po starobylé klice – je kovová, ze 
Staré Země. Nejde stisknout, ale když zatáhnu, dveře se otevřou i tak. 
Zvědavě nahlédnu.

Kumbál.
Takových místnůstek na lodi moc není, ve většině kajut jsou šatní 

skříně. Musím tedy připustit, že jsem čekal něco víc. Zklamaně se 
otočím, ale můj pohled se na čemsi zastaví. Z nejvrchnější krabice 
za dveřmi vykukuje kus látky. Je takový podivně nazelenale modrý – 
tu barvu si odněkud mlhavě pamatuju.

Nadechnu se, ale pak úplně zapomenu vydechnout. Když se sehnu 
a začnu vytahovat látku z krabice, ruce mám úplně zdřevěnělé.

Když jsem se přestěhoval na Velitelský můstek, jedna z mála věcí, 
které jsem si s sebou přinesl, byla deka. Malá, fl ekatá a místy notně 
ošoupaná. Měla zvláštní zelenomodrou barvu.

Byla to ta nejstarší věc, co jsem měl. V té době jsem si myslel, že ji 
mám od rodičů. Jako Syn jsem nikdy nesměl vědět, kdo byli, protože 
bych jim mohl stranit. Aspoň to tak říkal Otec. Ve skutečnosti jsem 
klon, vyrobený, nikoli narozený.

Otec mě nechal putovat z rodiny do rodiny, než mi bylo dvanáct – 
půl roku s pastevci, půl roku s řezníky, půl roku s pěstiteli sóji.

A při všem tom stěhování jsem nikdy nevěděl, ke které rodině pa-
třím.

Ale ta deka byla moje.
První věc, co si pamatuju, je, jak se pod ní schovávám, když mi 

řekli, že se budu zase stěhovat. Nevzpomínám si, u které rodiny jsem 
zrovna byl ani ke které jsem se stěhoval, ale pamatuju si, jak jsem 
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se krčil pod dekou a představoval, že když jsem byl malé miminko, 
moje matka – moje skutečná matka – mě do ní balila a pak mě držela 
v náručí.

Po prvních pár dnech na Velitelském můstku jsme se s Otcem po-
hádali a on mi řekl, že jsem nemožné dítě, zhýčkané a rozmazlené. 
Utekl jsem k sobě do kajuty, tloukl jsem do zdi a všechno jsem po-
shazoval na zem – a pak jsem si všiml té deky. Ztělesnění mé dětin-
skosti.

Pokusil jsem se ji roztrhnout, ale nešlo to, a tak jsem ji hodil do od-
padků.

A Otci se ji nějak podařilo zachránit. Roky ji tu měl. Přitisknu si ji 
k obličeji a zavzpomínám, co všechno Otec byl a co nebyl.

V kumbále visí jen těžký hábit, slavnostní talár, který Otec nosil 
při zvláštních příležitostech. Vrátím deku zpátky do krabice a sáhnu 
po taláru. Je mnohem těžší, než jsem čekal. Rozhodně vlněný – však 
jsem se něco namykal a napředl, než jsem se dostal k Otci. Tu vosko-
vě hrubou látku bezpečně poznávám. Je celá vyšívaná. Navrchu tančí 
hvězdy, u spodní obruby roste obilí a mezi nimi se táhne horizont, 
který nikde nekončí.

Rozepnu sponu a vklouznu do hábitu. Jeho tíha mi tlačí na rame-
na, až se nahrbím. Dole tahám asi pět centimetrů po podlaze a i přes 
hrudník je mi talár velký. Hvězdy okolo mě se hroutí.

Vypadám komicky.
Shodím ze sebe talár a vrátím ho zpátky do kumbálu.
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Potřebuju vypadnout. Musím pryč. Hned. Nemůžu tu zůstat. S ním 
ne. Utéct. Musím utéct. Hned. HNED. Ale není kam jít. Překročí 

práh a dvěma kroky je u mě. Přiblíží se ke mně, až cítím, jak mi teplo 
jeho těla propaluje kůži. Když se z plných plic nadechnu a chci vy-
křiknout, vtáhnu taky vzduch, který vydechuje on. Luthor ke mně 
natáhne ruku a výkřik mi zhasne v krku, dusí mě, škrtí.

Luthor mi shodí kapuci. Chytí mě za kaštanovou látku, co mám 
na hlavě, a já ucuknu, takže se mi vlasy rozlijí po ramenou. Knihovna 
za mnou je nepoddajná jako zeď. Luthor mi přejede dlaní po tváři 
a chytí mě za vlasy. Tvrdě za ně cukne a přitáhne si mě k sobě. Brá-
ním se jeho sevření. Je mi jedno, jestli mi všechny vytrhá, nenechám 
ho takhle mě ovládat. Sáhnu za sebe a vezmu z police za hřbety dvě 
knihy. Když si Luthor namotá mé vlasy na ruku a přinutí mě podívat 
se mu do očí, švihnu knihami a uhodím ho z obou stran do obličeje.

„Au!“ zařičí Luthor nelidsky. Sevře si hlavu do dlaní, a když od-
hodím knihy a prosmýknu se mu pod rukou, následuje mě příval 
nadávek – některé znám, jiné ne.

„Dělej!“ křiknu na Victrii, která se pořád schovává za poslední po-
licí. Vykročí, já ji vezmu za zápěstí a táhnu ji za sebou ven z místnosti 
a směrem k hale.

Luthor jde rychle za námi, ale máme dostatečný náskok, takže to 
stihneme do plné vstupní haly, než nás dohoní. Když dojdeme dopro-
střed, zastavím. Zpráva, která se předtím objevila na všech obrazov-
kách, je pryč a floppyny už zase fungují normálně. U floppyny s fyzi-
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kou stojí drobná žena, která má na sobě čisťounké, naškrobené tmavé 
oblečení, jaké mají rádi členové Posádky. Je zabraná do rozhovoru se 
skupinou, která si předtím prohlížela schéma motoru. Několik lidí 
vzhlédne, překvapil je náš náhlý příchod, ale většina si nás nevšímá.

Luthor stojí ve dveřích do haly, oběma rukama se opírá o veřeje 
a hledí na nás. Teď nám nic neudělá. Když je tu tolik lidí. Už není 
Období, Phydus se už do vody nedává. Nemá žádnou výmluvu.

Victria se mi vytrhne. „Díky,“ zamumlá a zní to spíš jako zavrčení.
„Hej!“ Luthorův hlas se rozléhá halou. Většina lidí se k němu otočí, 

ale Victria svěsí hlavu co nejníž a spěchá k východu. Nechá mě stát 
samotnou uprostřed haly. Vtom se Luthor odlepí ode dveří a zamíří 
ke mně.

„Ty si myslíš, že mi jen tak utečeš?“ křikne.
„Vím, že ti uteču,“ odtuším a skutečně stihnu udělat několik kroků 

k východu, než mě chytí za loket a otočí mě.
Pohledem přelétnu po hale. Všichni nás sledují. Pár lidí přistoupilo 

blíž a podle obav v jejich očích poznám, že nechybí málo a přiskočí 
mi na pomoc. Přesto váhají. Protože on je jeden z nich. Kdežto já ne.

„Všechno se změnilo,“ syknu na Luthora a vytrhnu paži z jeho se-
vření. „Ty si myslíš, že si můžeš vzít, co se ti zlíbí, ale není to tak.“

Rychle poodstoupím, rozhodnutá, že odsud odejdu a už ho na sebe 
nenechám byť jen jedinkrát sáhnout. Místností zazní jeho smích, ne-
chutný zvuk, ze kterého mi přeběhne mráz po zádech. „Jo, všechno se 
změnilo,“ zaburácí za mnou. „Už nemáme vůdce!“

Obrátím se na patě. „Syn je vůdce!“ Můj hlas je vysoký a silný – vy-
jde ze mě rozčilené zapištění. Vybaví se mi zpráva, která před chvílí 
svítila na obrazovkách.

Luthor si pohrdavě odfrkne. „Ty si myslíš, že mě ten kluk zastaví? 
Myslíš si, že zastaví kohokoli z nás?“ Rozpřáhne ruce a ukáže na celý 
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dav lidí, kteří na nás dychtivě zírají, jak na sebe ječíme uprostřed jin-
dy tiché haly.

„Můžeme si dělat, co chceme,“ řekne Luthor tak tiše, že ho slyším 
jen já. Nasadí široký úsměv, rozhlédne se kolem sebe a mocně zařičí: 
„Budeme si dělat, co chceme!“

Vidím to lidem kolem sebe na očích.
Poznání, že to, co řekl, je pravda.
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Synu?“ zavolá čísi hlas, když se za mnou zavřou dveře Otcovy ka-
juty.

„Co to xakru...?“ zamumlám a ohlédnu se. Na tuhle palubu smím 
jen já, nikdo jiný.

Veřejemi Studovny se prosmýkne hříva zrzavých vlasů. „Amy?“ 
ujišťuju se překvapeně a spěchám k ní.

Usměje se – neukáže zuby, jen tak jemně protáhne rty, ani v očích 
se jí ten úsměv neodrazí.

„Doufala jsem, že tu budeš,“ řekne.
„Jak – jak ses sem dostala?“
Vykročí ze Studovny a projde za mnou do Velkého sálu. Zdvihne 

levou ruku.
„To ti dal Doktor!“ říkám a prohlížím si wi-com, co má kolem zá-

pěstí.
Amy přikývne. „Říkala jsem si... patříval Orionovi, takže se s ním třeba 

dostanu na Velitelský můstek, a...“ Pokrčí rameny. „Fungovalo to. Zkou-
šela jsem ti předtím volat, ale nebral jsi to. Nebo jsem to dělala špatně?“

„Ne, měl jsem nějaké hovory, ale ignoroval jsem je.“
Amy mě zlehka bací do ramene. „Tak ty mě ignoruješ, jo?“
„Vždyť víš, že bych to ani neuměl,“ opáčím.
Znovu se usměje, další pokroucený pohyb rtů, za nímž se nic ne-

rozsvítí. Stojíme tak metr dva od sebe – ona u dveří do Studovny, já 
blíž ke středu Velkého sálu, a mezi námi visí hmatatelné, nepříjemné 
ticho. Vytáhne si zpod haleny řetízek a hraje si s přívěskem.
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„Co se stalo?“ zeptám se.
„Nic,“ odtuší obratem a pustí řetízek z prstů.
Přimhouřím oči, ale nechám to být.
„Dlouho jsem tě neviděla,“ řekne konečně. Nehýbe se ode dveří, 

takže k ní popojdu blíž. Zastrčí si jednu ruku do kapsy a chvíli vypa-
dá, jako že chce něco vytáhnout.

„Musel jsem něco vyřešit ve Městě a pak... na Provozní palubě.“
„Tak teď se zeptám já tebe,“ řekne Amy a vytáhne prázdnou ruku 

z kapsy. „Co se děje? Viděl jsi tu zprávu, co se ukázala na fl oppy-
nách?“

„Jo,“ zavrčím. „Posádka to vyřešila, ale...“ Pokrčím rameny, a i když 
se snažím působit nenuceně, i já vím, jak je to gesto urputné. „Ale už 
se stalo. Požádal jsem Marae a Důstojníky, aby sloužili jako policie.“

„To je dobře,“ vyhrkne Amy tak prudce, že na ni zůstanu hledět. „Já 
jen – jsem ráda, že jsi to konečně udělal. Myslím, že jsi zorganizoval 
policii,“ dodá, když si všimne mého pohledu.

„Měl jsem to udělat už před měsícem,“ namítnu a čekám na její 
reakci.

Ruka jí zacuká, jako by ji chtěla natáhnout ke mně, ale pak to ne-
udělá. „Ale pořád ještě mi něco neříkáš,“ řekne měkce.

Ty mně taky ne, pomyslím si, ale podle zatvrzelého pohledu po-
znám, že mi neprozradí, co ji trápí. Místo toho jdu s barvou ven já. 
O motorech. A o všech těch lžích. Že neplujeme, a že ani nevíme, kde 
jsme. Řeknu jí, co jsem nikomu jinému na palubě neřekl.

„A nesmíme jim to prozradit,“ dodám. „Kdyby to věděli Zásobova-
či...“

Amy se kousne do rtu, ale nic nenamítá. Zatím.
Prsty si prohrábnu vlasy ve snaze z nich vytáhnout odpověď. „Stojí-

me už dlouho. Loď nevydrží věčně. Universum se... rozpadá.“
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Teprve když jí to tady teď řeknu, naplno si to uvědomím. A ko-
nečně vidím věci, které jsem předtím neviděl, a vím, co znamenají. 
Klesající produkce jídla, a to i navzdory tomu, že do polí pumpuje-
me hnojiv a živin, kolik můžeme. Je pravda, že většina Zásobovačů 
nepracuje tak tvrdě, jako když byli na Phydusu, ale ani jejich nižší 
výkonnost nevysvětluje fakt, že obilí nemá dost síly, aby se protlačilo 
půdou na vzduch.

Ten rok, co tolik pršelo – bylo to jen kvůli výzkumu, nebo se po-
rouchal zavlažovací systém? Chemicky získaná náhražka masa, kte-
rou dáváme do jídla aspoň dvakrát týdně – je to vážně lepší zdroj ži-
vin, nebo jen to nejlepší, co Doktor a ostatní dokázali vymyslet, když 
nám dobytek přestal stačit?

Začínám chápat, proč byl Otec tak... tak zoufalý.
Pomyslím na zvuk motoru, který je slyšet, i když se jeho energie 

odklání do vnitřních funkcí lodi. To chrm mezi těmi vrrr. To není 
zdravý zvuk.

Když domluvím, dojde mi, jak byla celou dobu zticha.
„Amy?“ zeptám se jemně.
Podívá se mi do očí.
„Znamená to... že teď můžu rodiče vzbudit?“
„Cože? Ne!“ vyhrknu okamžitě.
„Ale... Jestli nepřistaneme – jestli nemáme vůbec žádnou naději, že 

přistaneme – tak proč ne?“
„Třeba ještě přistaneme! Xakru, dej mi šanci ten problém vyřešit.“
„Co když ho dokáže vyřešit někdo z těch zmrazených? Jsou mezi 

nimi i vědci a strojaři, víš?“
„Amy – ne. Ne. Mí lidé to zvládnou.“
Zamumlá něco, čemu nerozumím.
„Cože?“ chci vědět.
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„Ne že by se doteď nějak vyznamenali. Do prdele, jak dlouho už 
ten zatracenej motor nefunguje? Minimálně co ses narodil! Možná 
i desítky let – nebo ještě víc!“

„Tohle nemám zapotřebí!“ zaburácím. „Od tebe teda ne! Nepotře-
buju, abys mi říkala, co mám dělat nebo co nedělám dost dobře.“

„Já přece nezpochybňuju, co děláš!“ vychrlí na mě Amy. „Jen říkám, 
že by někdo ze Země ten problém třeba dokázal vyřešit.“

„Ty jen říkáš, že bychom měli vzbudit tvé rodiče!“
„O ně přece nejde!“
„Tobě nejde o nic jinýho! Nemůžeš vzbudit rodiče jen proto, že jsi 

malá vyděšená holčička!“ 
Amy na mě divoce zahlíží, na tvářích rudé skvrny od vzteku. „Kdy-

by sis přiznal, že na týhle zkurvený lodi na všechno sám nestačíš, 
možná bys viděl, že máš kolem sebe lidi, co by ti mohli pomoct!“

Vím, že to řekla v afektu – že na to nestačím. Ale stejně to bolí, jako 
by mnou projížděl rozpálený nůž. „Copak ti nedošlo, že za půlku 
mých problémů můžeš ty? Kdybych nemusel dávat pozor na nějakou 
zrůdičku, třeba bych aspoň něco udělal!“

Jakmile mi ta slova splynou ze rtů, přeju si, abych je dokázal zachy-
tit a rozdrtit v dlaních.

Ale nejde to.
Ta slova visí mezi námi.
Řekl jsem o Amy, že je zrůdička. A to jsem se zapřísáhl, že to nikdy 

neudělám.
Byl jsem jediný na lodi, kdo jí tak neříkal.
A teď už to neplatí.
Amy pohodí hlavou, skoro jako bych jí těmi slovy uštědřil políček. 

Obrátí se na patě a pospíchá ke dveřím do Studovny – a ke gravitač-
nímu tunelu, který ji ode mě dostane pryč.
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„Amy!“ vykřiknu a rozběhnu se za ní. Skloní hlavu, až jí vlasy za-
kryjí tvář, a prolétne dveřmi. Chytím ji za loket, otočím ji a stáhnu 
zpátky do Velkého sálu. Vytrhne se mi, ale aspoň už přede mnou 
neutíká.

„Promiň,“ řeknu hned. „Nemyslel jsem to tak. Promiň, promiň, 
promiň.“ Znovu zvednu ruku, ale ucukne, a tak ji zase spustím.

Uhýbá pohledem.
„Máš pravdu,“ řekne konečně. Rychle zamrká a podívá se na umělé 

hvězdy.
„Ne, nemám, promiň mi to. Nejsi zrůda, nejsi.“
Zavrtí hlavou. „To nemyslím. Máš pravdu, že... se bojím,“ zašeptá.
Otáčí wi-comem kolem zápěstí, až je celé červené. Už jsem ji takhle 

viděl, jak mlčky přemítá. Několikrát jsme si povídali a ona se najed-
nou odmlčela, na moment se uzavřela do sebe a pak jsme pokračo-
vali. Dřív jsem si myslel, že to má co dělat se mnou – že si vzpo-
mněla na mou zradu nebo že jsem řekl něco, co vyvolalo vzpomínku 
na něco z minulosti, co už nemůže mít. Teď přemýšlím, jestli to není 
něčím jiným.

„Co se děje?“ zeptám se tišeji. Je po bouřce, teď o ni mám strach.
Při té otázce sebou cukne.
„Ublížil ti někdo?“ chci vědět. „Nebo ti vyhrožoval?“
Přiblížím se k ní. Chci k ní natáhnout ruku, vzít její dlaně do svých, 

přitáhnout si ji blíž. Ale vypadá tvrdá jako kámen.
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Co mu mám říct? Že mám doteď noční můry o něčem, co se stalo 
před čtvrt rokem? Znělo by to nemožně. Jestli jsem to chtěla říct, 

měla jsem to říct tehdy. Ale tehdy bylo všechno ostatní mnohem dů-
ležitější – smrt Harleyho a Otce, zmrazení Oriona, zrušení Phydusu. 
Syn má na starosti skoro tři tisíce lidí, kteří mají problém a čekají, že 
on ho vyřeší. Copak ho můžu zatěžovat ještě svým trápením? Jestli 
to tu můžu někomu říct, tak jemu – ale nesmím. Nejde to. Nejen že 
uplynuly už tři měsíce, nejen že má dost starostí s lodí, nejen že mám 
strach, že mi nebude věřit.

Jde o to, že když se to stalo, zachránil mě někdo jiný než on.
A když mě nedokázal zachránit tehdy, jak by to měl udělat teď?
„Mohl bych tě ochránit,“ řekne Syn a přisune se blíž, ale do očí se 

mi nepodívá. „Mohla by ses nastěhovat ke mně...“ Odmlčí se.
Stojíme blízko, na dotek. Stačilo by natáhnout ruku. Ale ani jeden 

se nepohneme.
„Nepotřebuju,“ odtuším automaticky. Mám to pod kontrolou. Ne-

potřebuju utíkat a schovávat se. Nenechám se od Luthora proměnit 
v ufňukané děcko.

A nechci, aby si Syn myslel, že se o mě musí starat. Protože když bude 
mít pocit, že chci, aby mě ochránil, začne si myslet, že chci něco víc.

Začnu přecházet po místnosti, ale je mi tu ještě těsněji.
Syn si prohrábne vlasy a úplně si je rozcuchá. „Nemusíš tu být jen 

proto, že je to bezpečnější,“ řekne konečně a taky vstane. „Mohla bys 
tu být i z jiných... důvodů...“
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„Ne,“ zašeptám. Vím, co se chystá říct, a bojím se toho. Nemůžu – 
nejsem připravená – ne... nevím. Nevím, co chci, ale vím, že nechci 
slyšet, co mi řekne, stejně jako vím, že to stejně řekne.

Vezme mě za ruce, ne rozzlobeně jako předtím, ale něžně, měkce, 
až mě to k němu láká blíž. Zůstanu stát.

„Amy – já –“ Sklopí zrak a zhluboka se nadechne. „Záleží mi na tobě. 
Chci, abys tu chtěla být.“ Vyhýbá se mému pohledu. „Se mnou.“

Pustí mě a jednou rukou mi odhrne vlasy z tváře. Nemůžu si po-
moct. Zavřu oči a opřu se mu do dlaně. Cítím na obličeji drsnou kůži 
na jeho prstech. Roztřese se mi dech.

Přikročím k němu.
Vzhlédnu a on se mi pátravě podívá do očí, jako to udělal, když mě 

tenkrát v dešti poprvé políbil. „Co hledáš?“
Neodpoví.
Nemusí.
Vím, co chce.
A není to fér.
„Že jsme jediní na lodi, komu ještě nebylo dvacet, ještě nezname-

ná, že se do tebe musím zamilovat. Můžu si snad vybrat, ne? Mít víc 
možností.“

Syn ustoupí, dotklo se ho to.
„Podívej, ne že bych tě neměla ráda,“ vyhrknu rychle a vezmu ho 

za paži. Ucukne. „Já jen že...“
„Že co?“ zavrčí.
Já jen že kdybych byla na zemi, a ne na téhle pitomé lodi, kdybych 

Syna potkala ve škole nebo v klubu nebo mi ho dohodila kamarádka, 
kdybych si mohla vybrat mezi Synem a všemi ostatními na světě... 
Zamilovala bych se do něj?

A on do mě?
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Když nemáš na výběr, není to láska.
„Prostě nechci, abychom byli spolu jen proto, že tu není nikdo 

jiný.“
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Ale...“

Jenže už je pryč.
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Druhý den ráno jdu přímo za rodiči. Dívám se do jejich zmrzlých 
tváří, až mě rozbolí oči, a tak je zavřu. Ale i když je nevidím, nic 

se nemění. Jsou zmrazení. Já ne. A Universum stojí.
Stojí.
Vyženu si ty myšlenky z hlavy. Snažím se místo toho přijít na něco, 

co bych jim tak řekla, na něco, co mi chybí. Ale nemůžu se soustředit. 
Vzdychnu, vstanu a zastrčím jejich boxy zpátky dovnitř. Co jsme se 
se Synem pohádali, je všechno špatně a já se nemůžu zabývat svou 
minulostí a ještě tou jejich.

Je to zvláštní. Na Zemi mi kolikrát říkali i mnohem hůř než zrůdič-
ko. Ale tady má to slovo jiný význam, a když vám takhle řekne jeden 
z mála lidí, kterým věříte, taky úplně jinak bolí.

Když vstávám, něco se mi zaryje po straně do nohy. Sáhnu do kap-
sy a vytáhnu malý plastový obdélníček, který jsem našla včera v Kro-
nikářově sálu. Skoro už jsem ho ukázala Synovi, ale... nemohla jsem. 
Když jsem vylezla na Velitelský můstek, chtěla jsem jen být s ním, 
nechtěla jsem si to kazit Orionovými zlověstnými vzkazy. A pak jsem 
nechtěla nic než před ním utéct.

Vypadá to jako zmenšená verze floppyny, a tak přejedu prstem 
po horním okraji. Na obrazovce se rozsvítí: Přístup zamítnut.

Zvednu oči. Ani nevím jak, ale přešla jsem kolem kryo komor 
ke genetické laboratoři na druhé straně paluby. Za těmi dveřmi jsou 
nádrže s genetickým materiálem, který Doktor s Otcem dávali během 
Období těhotným ženám, a čerpadlo, kterým rozváděli Phydus... 
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A Orion. Tedy co z něj zbylo. Zmrzlá tělesná schránka, stejně jako mí 
rodiče.

Přejedu palcem po biometrickém scanneru, kterým se laboratoř 
odemyká, a jakmile se dveře otevřou, vejdu dovnitř. Někdo postavil 
hned vedle první kryo komory židli, čelem ke sklu, jako když přijde 
k nemocnému kněz. Odkopnu židli z cesty, takže stojím čelem přímo 
proti muži za sklem.

Orion.
„Nenávidím tě,“ řeknu.
Oči má vypoulené a pěsti zaťaté, ale na mě nemůže. Nemůže zarea-

govat, nemůže mrknout, nemůže se ani pohnout. Je zmrzlý, takže vlast-
ně mrtvý.

Ale stejně ho nenávidím.
Tohle je Orionův trest. Za vraždy zmrazených a za Otcovu smrt. Až – 

jestli – loď přistane a ostatní kryogenicky zmrazení lidé se vzbudí, 
budou ho soudit oni, oni s ním provedou, co se jim bude zdát vhod-
né. To je rozsudek, který nad ním vynesl Syn, když stiskl tlačítko 
a zmrazil ho. Ale já vím – poznala jsem to jako nikdo jiný na lodi – že 
ten skutečný trest je být zmrazený. Má mysl si připomene, jaké to 
je– spát, ale vlastně nespat. Mé tělo si vzpomene, jak se moje svaly 
nechtěly – nemohly – hnout.  Mé srdce nikdy nezapomene, jaké to je, 
střídavě vnímat a nevnímat čas, nevědět, jestli uplynul rok, nebo tisíc 
let, mučit se představou duše navždy uvězněné v ledu.

Vím, jaká muka čekají pod ledem.
Za sklem kryo komory vidím nateklé žilky v Orionových očích. 

Představuju si svůj odraz v jeho panenkách, ale jsou slepé. Tiskne 
ruku na maličké okénko. Na chvilku položím proti jeho dlani tu svoji, 
teplou a živou. Pak se mu podívám do očí a ucuknu.

V druhé ruce pořád ještě držím tu malou věc, co jsem našla v Kro-
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nikářově sálu. Podívám se na otisk, který jsem nechala na skle před 
Orionovou tváří, a pak zpátky na obrazovku, na níž stojí: PŘÍSTUP ZA-
MÍTNUT. K některým datům na fl oppy síti mají přístup jen vybraní oby-
vatelé lodi – Syn ji musí palcem odemknout. Pochybuju, že můj otisk 
přístup odemkne, ale...

Přitisknu palec na zářící čtverec s písmeny.
Obrazovka se rozsvítí.
A já se najednou dívám Orionovi do tváře.

<<přehrává se video>>

Na obrazovce vypadá Orion přesně tak, jak si ho pamatuju. Roz-
cuchané tmavé vlasy, které by potřebovaly umýt, oči, zvláštně laska-
vé, na to, že neváhá zabíjet, a dobrácká, přátelská křivka rtů, která je 
v rozporu s vráskami ve tváři. Sedí pod schodištěm tak mohutným, 
že se za ním táhne až mimo dohled. Nikdy jsem ty schody neviděla, 
což mě podivným způsobem uklidňuje. Jsem ráda, že jsou ještě věci, 
které o Universu nevím.

Obraz se zhoupne, jak Orion upravuje kameru.

ORION: Jestli si tohle pouštíš, něco se stalo.

Vzhlédnu k zmrazenému Orionovi. Jo, něco se stalo. Loď stojí, Syn 
už teď všem lže a já nevím, jak dlouho přežijeme.

ORION: Doufám, že tohle neuvidí nikdo jiný. Doufám, že všechno 
šlo podle plánu, že se Syn postavil na moji stranu a že jsme společně 
porazili Otce a na Universu nastolili nový systém vlády, založenýni-
koli na tyranii, ale na spolupráci.
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Orion ztěžka vzdechne.

ORION: Ale nejsem si jistý, že je Syn na mé straně. vím, že Otec 
není. A v sázce je příliš mnoho, než abych mohl cokoli nechat náhodě. 
Potřebuju rezervní plán. A Amy – ten rezervní plán jsi ty.

Orion se otočí ke mně, jako by věděl, že mě bude mít mírně po le-
vici. Probodává mě očima.

ORION: Doufám, že Syn je takový vůdce, jakého potřebuju — ja-
kého potřebuje loď. Ale jestli není a já... no, jestli ti nemůžu pomoct, 
zbývá mi jen tohle video a naděje, že ty, která pocházíš ze Staré Země, 
budeš vědět, co dělat. Nemůžu tuhle informaci nechat těm, kteří se 
narodili na lodi. Nevědí toho dost. Nemůžou se rozhodnout, co dělat, 
když znají jen jedno. Ale ty — Amy — jsi poznala život na lodi i na pla-
netě. Dokážeš být objektivní. Poznáš menší zlo. A až budeš vědět, co 
vím já a co se Otec snažil ukrýt, budeš vědět, co dělat.

Zírám na zmrzlého, nehybného Oriona a pak se podívám zpátky 
na obrazovku.

ORION: Amy, budeš se muset rozhodnout. A brzy. Rozhlédni se 
kolem sebe. Systém Otcovství už celé generace umírá. Nebyl jsem 
první Syn, který se vzbouřil, a náš Syn nebude poslední. Moc, kterou 
měli Otcové dřív, jim uniká. Loď umírá. To přece vidíš sama, ne? vi-
díš tu rez. vidíš, že solární lampa nezáří tak, jak by měla. Že obilí roste 
pomaleji... když už vůbec roste. Že to jediné, co drželo lidi v klidu a pod 
kontrolou, byl Phydus. Já Syna znám. vím, že se pokusí vládnout bez 
Phydusu. A je to obrovské riziko. Až ho Zásobovači přestanou dostá-
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vat, až uvidí, v co se mění jejich svět – pak vás teprve čeká opravdová 
vzpoura.

Vzpomenu si, jak zněl Luthorův hlas – silný a rozzlobený – Kroni-
kářovým sálem. Můžeme si dělat, co chceme!

ORION: Universum už moc dlouho nevydrží. Nemělo vydržet 
navždy. Je zázrak, že se ještě nerozpadlo. Řeknu ti, proč tě potřebuju, 
Amy, a musíš udělat rozhodnutí, které já už z jakéhokoli důvodu udělat 
nemůžu. vím, že mě nenávidíš, musíš mě nenávidět.

Orion se nakloní blíž, takže jeho obličej zcela vyplní obrazovku.

ORION: Ale přemýšlela jsi někdy nad tím, proč jsem začal zmra-
zené odpojovat zrovna teď?

Roztřeseně se nadechnu. Úplně jsem zapomněla dýchat.

ORION: Proč jsem prostě nepočkal a nenechal to na některé příští 
generaci?

I když ho vidím jen na obrazovce a není tu ve skutečnosti se 
mnou, cítím naléhavost hlasu hluboko v sobě, jde mi až do morku 
kostí.

ORION: Blíží se čas, kdy se budeš muset rozhodnout! Budeš mu-
set udělat rozhodnutí za všechny.

Orion se na dlouho odmlčí.
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ORION: Ale nemůžu ti říct, o co jde. Budeš to muset zjistit sama.

Prohrábne si vlasy, přesně jako to dělá Syn, když má starosti.

ORION: Trvalo mi roky, než jsem přišel na to, jak to všechno je, 
a stejně dlouho mi trvalo to přijmout. Když jsem tě potkal... vím, že 
mě musíš nenávidět, protože jsem nechal zemřít lidi ze Staré Země...

Nechal zemřít? Udělal toho mnohem víc. Vytáhl je z kryo komor 
a díval se, jak umírají. V tom je velký rozdíl. Zabil je.

Přimhouřím oči, takže se mi Orionova tvář úplně rozmaže. Podí-
vám se na skutečného Oriona, zmrzlého za sklem kryo komory. Ty 
ani netušíš, jak moc tě nenávidím, pomyslím si. Mohla bych mu k no-
hám složit všechno, co je teď v mém životě špatně.

ORION: Ale Amy, ty jsi tak jiná. Jsi ze Staré Země. Ale nemáš žád-
ný záměr, na rozdíl od ostatních... od tvých rodičů. Nejsi tady s poslá-
ním. Ty — a jedině ty — budeš schopná určit, jaké rozhodnutí je třeba 
udělat, jestli stojí za to riskovat. Nemůžu tu volbu svěřit nikomu jiné-
mu, ani Synovi nebo těm, které jsem míval za přátele. Poschovávám 
indicie tak, abys je našla jen ty, která pocházíš ze Staré Země. Nikomu 
nevěř, Amy. Ani Synovi, ani Doktorovi, nikomu z mé minulosti. Jsou 
z Universa, ne ze Staré Země. Ani nevědí — nemůžou vědět — že je 
potřeba to rozhodnutí udělat.

Nelíbí se mi, že mi Orion říká, abych nevěřila Synovi. Vůbec se mi 
to nelíbí. Ale – vzpomenu si na včerejšek a na to, jak jsem před ním 
ukryla svá nejtemnější tajemství. Dělám, co po mně Orion chce, ještě 
než mě o to požádal, a trochu se za to nenávidím.
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ORION: Musíš začít prvním dílkem skládanky. Ale ten už jsem ti 
dal, Amy. Takže ho jdi najít. Najdi všechny indicie, které jsem ti nechal. 
A já musím jen doufat, že až je najdeš, rozhodneš se správně.

Orion se ohlédne a pak se podívá zpátky na mě.

ORION: Protože nemáš moc času.

<<konec přehrávání>>
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Cítím samotu.
Ne osamělost. Cítím samotu jako na sobě cítím deku nebo pod 

hlavou peří v polštáři nebo kalhoty na spaní těsně utažené kolem pasu.  
Cítím samotu, jako by to byla nějaká věc, která proniká celou touhle 
palubou, jako když pole zakrývá mlha, sahá i do těch nejzazších koutů 
mé kajuty a nenachází nic živého, jen mě. Je to chladný pocit.

Když konečně vstanu z postele, nechci nic jiného než jít rovnou 
za Amy a poprosit ji o odpuštění. Třeba bychom se dokázali aspoň 
vrátit tam, kde jsme byli, než jsme se pohádali, i když to bylo jen 
takové podivné přátelství přerušované významným mlčením. Musím 
přijít na to, co udělat s lodním motorem – jestli se vůbec dá něco udě-
lat – ale než dám do pořádku loď, musím dát do pořádku, co jsem 
zlomil v Amy.

Ta myšlenka mě zaměstnává natolik, že si až v polovině gravitační-
ho tunelu na Obytnou palubu vzpomenu na ten její pohled, když mě 
včera opouštěla – směsici vzteku a bolesti a smutku – a uvědomím si, 
že mě nejspíš ani nechce vidět. V momentě, kdy přistanu na stupínku 
pod gravitačním tunelem, se s cvaknutím rozsvítí solární lampa. Vle-
ču se k chodníku. Ranní mlha mi mizí před očima.

Místo abych šel k Amy do pokoje na Oddělení, stočím se doleva 
ke Kronikářově sálu. Třeba když dám Marae knihy, co jsem četl o policii 
a společnosti, bude mít lepší představu o tom, jak Posádku zorganizo-
vat. Aspoň si to říkám. Ale ve skutečnosti se děsím toho, že bych viděl 
Amy s vědomím, že se na mě ještě pořád zlobí. A že na to má plné právo.
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Překvapí mě, že když vejdu do Kronikářova sálu, jsou tu už lidé, 
srocení kolem nástěnných fl oppyn ve vstupní hale. Většina z nich sto-
jí kolem fl oppyny označené Fyzika. Druhá důstojnice Shelby ukazu-
je na generátor na nákresu lodního motoru a něco vykládá hloučku 
u svých nohou. Setkáme se pohledem a ona na mě kývne. Vím, že 
Shelby začala se svolením mě a První důstojnice Marae vyučovat Zá-
sobovače, kteří o to mají zájem, o technických aspektech lodi, ale ne-
napadlo mě, že by ty lekce začínaly už patnáct minut po Rozednění.

Zaváhám, než se vydám ke knihovnám. Není Shelbyina přednáška 
k ničemu? Motor neběží, i když to Zásobovači ještě nevědí. Xakru, 
vždyť ani nevíme, jak daleko od Země Centauri jsme. I když tihle Zá-
sobovači nashromáždí dost informací, aby dali loď zase do pohybu, 
je pravděpodobné, že se přistání nedožijí.

Jedna ze Zásobovaček si v pomalých kruzích hladí břicho. Je 
ve čtvrtém měsíci, ale tunika její kulatící se bříško zakrývá. Její pohyb, 
byť podvědomý, mi připomene – o to tu jde. Shelby těmi přednáška-
mi nechce vyřešit problém s motorem – ve skutečnosti ne – ale dát 
těm lidem naději.

Zrovna tohle dělal Otec správně. Sice lhal – ale aspoň jim dal dů-
vod, proč žít.

A ten teď všem chybí.
Tiše se odplížím do chodby a zamířím ke knihovnám. Rozrazím 

dveře místnosti věnované občanské nauce a společenským vědám.
„Co to...!“ křikne někdo zevnitř.
Překvapeně uskočím, srdce se mi rozbuší. „Ty mě chceš zabít!“ 

houknu a zhroutím se na židli u stolu naproti Bartiemu.
Ten se směje tak, že ze sebe nedokáže dostat odpověď. Chvíli mi to 

připadá jako dřív. Byli jsme s Bartiem kamarádi, když jsem rok bydlel 
v Nemocnici, než jsem se přestěhoval k Otci na Velitelský můstek. 
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Byla nás tehdy celá parta: Harley, Bartie, Victria, Kayleigh a já, který 
na šťastné hvězdě poprvé našel kamarády.

Celé dny jsme trávili v Nemocnici nebo na zahradě. Harley malo-
val, Bartie hrál na kytaru a Victria psala. Kayleigh pořád poletovala 
sem a tam a snažila se vrtat do všeho. Harleymu vyrobila kovový na-
pínák na plátno, který mu skoro usekl prsty, a jednou se pokusila 
podle schématu ze Staré Země sestrojit elektrickou kytaru, která Bar-
tieho málem probila.

To byly časy, samý smích a štěstí.
Z tváře mi zmizí úsměv a i Bartie zvážní. Ani se na něj nemusím 

dívat a vím, že oba myslíme na totéž: Co Kayleigh umřela, všechno se 
změnilo. Kayleigh byla ten tmel, který držel naše přátelství pohroma-
dě, bez ní jsme nebyli nic. Harley se propadal do temnoty, z níž ho 
dokázaly dostat jen Doktorovy prášky. Ještě než se začal zotavovat, 
přestěhoval jsem se na Velitelský můstek a cesty Bartieho a Victrie se 
rozešly. Victria trávila čas v Kronikářově sálu s Orionem a Bartie si 
tehdy, co já vím, rozuměl jen s hudbou.

„Jak se máš?“ zeptám se a nakloním se k němu.
Bartie pokrčí rameny. Má kolem sebe stohy knih, ale všechny jsou 

tlusté a vypadají, že nejsou o hudbě, ale o společenských vědách.
„Je divné tě vidět bez Amy,“ řekne Bartie.
„Já – my jen – totiž –“ Ztěžka vzdechnu a prohrábnu si vlasy. V po-

slední době jsme s Amy trávili spoustu času v Kronikářově sálu, vlast-
ně přímo v téhle místnosti, a plánovali jsme, jak zorganizovat policii. 
Vím, že od té doby, co jsem jí přiznal, že jsem ji rozmrazil já, si na mě 
dává pozor a je nedůvěřivá, ale... Už přestala ucukávat, když se jí do-
tknu, už se na mě usmívala trochu vřeleji.

Než jsem jí řekl, že je zrůdička.
Xakru.
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„Všechno v pořádku?“ zeptá se Bartie, v obličeji náznak skutečných 
starostí.

„Jo,“ zamručím. „To jen... Amy...“
Bartie se zamračí. „Na týhle lodi je mnohem víc problémů než jen 

nějaká zrůdička ze Starý Země.“
„Neříkej jí tak!“ vyletím a hodím hlavou tak prudce, až mi loupne 

za krkem.
Bartie se opře a na obranu, nebo možná zamítavě, rozhodí rukama. 

„Já chtěl jen říct, že máš na starosti mnohem důležitější věci.“
Přimhouřím oči a čtu titul tlusté knihy, kterou Bartie prohlíží. 

Na přebalu je žena s kůží světlejší, než má Amy, a šaty tak širokými, 
že by nejspíš neprošla dveřmi. Jsou to dějiny francouzské revoluce. 

„Proč to čteš?“ chci vědět. Pokusím se o žoviální smích, ale vyjde 
ze mě jen takové chrochtnutí. Podívám se na Bartieho jinak, ostražitě. 
Od té doby, co jsme chodívali s Kayleigh a Victrií do Kronikářova sálu 
a dělali na terase závody na houpacích křeslech, uplynula spousta 
času.

A nečekal bych, že bude Bartie studovat zrovna francouzskou re-
voluci.

Zaujala ho ta zrů – zakážu si to slovo byť jen pomyslet – zaujala ho 
ta nezvyklá žena na obálce? Nebo gilotina, kterou usekli králi hlavu? 
V duchu se otřesu. Už jsem paranoidní.

„Jídlo,“ odtuší Bartie.
„Jídlo?“
Přikývne, posune svazek ke mně a vezme do ruky útlou knížku 

vázanou v zelené kůži. „Přišlo mi to... zajímavý. To Když nemají chleba, 
proč se nenají koláčů – říkám si, jestli by se vůbec vzbouřili, kdyby měli 
dost jídla.“

„Třeba se bouřili z toho, co nosili na sobě,“ odvětím a ukážu na ob-
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jemné faldy hedvábí valící se ze sukně ženy na obálce. Znovu se po-
kusím odlehčit situaci, ale Bartie se nesměje a já taky ne – vzpomí-
nám na červenou linku v grafu, co mi ukázala Marae. Na linku, která 
ukazuje klesající produkci potravin. Až zbytek lodi uvidí, jak rychle 
mizí jídlo – že loď umřela uprostřed prázdného nebe a brzy zemřeme 
i my – jak dlouho bude trvat, než jako lidé v Bartieho knize promění 
motyky a kosy ve zbraně a vzbouří se?

Bartie neodpoví, jen otevře zelenou knížku. Očima ale nepřejíždí 
po písmenech a já mám pocit, že čeká, až něco řeknu nebo udělám. 
Už si nejsem tak jistý, že je to jen paranoia.

„Něco se musí stát, a brzo,“ prohlásí Bartie, oči upřené do knihy. 
„Sbírá se to už pár měsíců, od té doby, co jsi je převrátil.“

„Já ne –“ opáčím automaticky a útočně, i když to vlastně nebylo 
žádné obvinění. „Já jen... chci říct, asi jsem je změnil, ale změnil jsem 
je zpátky. Jsou, jací mají být. Jací jsou.“

Bartie se zatváří pochybovačně. „To je jedno, prostě jsou jiní. A je 
to čím dál horší.“

První příčina konfl iktu, připomenu si, je odlišnost.
Bartie obrátí stránku v tenké zelené knize. „Někdo musí něco udě-

lat.“
Druhá příčina konfl iktu: slabý nebo žádný vůdce.
Co si myslí, že dělám? Krucajs, vždyť nedělám nic jiného, než že 

běhám od jednoho problému k druhému! Když se zrovna v jednom 
okrsku nestávkuje, přicházejí stížnosti z jiného – a každý problém je 
vždycky o trochu horší než ten před ním.

Bartie se na mě zahledí. Už nepochybuju. V očích má opovržení 
a vztek, ačkoli jeho hlas zůstává měkký. „Proč něco neuděláš? Proč 
neuděláš pořádek? Otec byl sice možná chucpe, ale člověk aspoň ne-
musel mít strach, jak přečká den.“
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„Dělám, co můžu,“ zaprotestuju.
„To nestačí!“ Ta slova se odrážejí po místnosti a buší mi do uší.
Bez přemýšlení uhodím pěstí do stolu. Ten zvuk Bartieho zaskočí. Sa-

mým leknutím zapomenu na vztek. Oklepu si ruku, bolestí mi v ní brní.
„Co to čteš?“ zavrčím.
„Cože?“
„Co to xakru čteš?“
Když zvednu oči, Bartie se mi do nich podívá. Náš vztek vychlad-

ne. Jsme přátelé – i bez Harleyho jsme pořád kamarádi. Na lodi sice 
poslední dobou nevládne zrovna přívětivá atmosféra, ale my máme 
aspoň ty vzpomínky.

Bartie zvedne knížku, abych viděl na titul: Republika, od Platóna.
„To jsem četl loni,“ odvětím. „Vůbec jsem tomu nerozuměl. To o té 

jeskyni vůbec nedávalo smysl.“
Bartie pokrčí rameny. „Já jsem u té části o aristokracii.“ Vysloví to 

aristográcii. Otec tvrdil, že se to říká jinak, ale třeba to taky pořádně 
nevěděl. A krom toho, co na tom záleží?

Tu část, o které mluví, moc dobře znám – Otec na ní postavil celou 
jednu přednášku. Byl to vlastně taky základ celého systému Otcov-
ství. „Aristokrat je člověk zrozený k vládnutí,“ řeknu. „Člověk s vroze-
ným talentem vést všechny ostatní.“

Přemýšlím, jestli Bartie myslí na to, na co já. Že jsem se narodil jako 
vůdce jen proto, že mé embryo vytáhli z trubice plné dalších genetic-
ky vylepšených klonů s DNA ideálních vládců.

„Ale i Platón říká, že ideální stav aristokracie může začít upadat,“ 
namítne Bartie.

Slovo upadat mi připomene entropii, o které mluvila Marae, chaos, 
ve kterém se všechno neustále točí, včetně lodi. Včetně mě.

„Otec je jako aristokrat,“ dodá Bartie. Úplně zapomněl na knihu 



Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné
verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.
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