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A M Y

Počkej,“ hlesnu. Srdce se mi sevře.
Synův prst se zastaví nad tlačítkem. Vzhlédne ke mně a já mu 

v očích vidím starosti. V koutcích se mu z nich dělají vrásky, vypadá 
starý a smutný. Za vypouklým sklem před námi září planeta – mod-
rá a zelená a bílá a třpytivá a přesně taková, jakou jsem si ji přála. 
Ale to, z čeho se mi kroutí žaludek, je strach.

Hrůza.
„Jsme připravení?“ zašeptám sotva slyšitelně.
Syn se posadí zpříma, dál od tlačítka. „Přestěhovali jsme do modu-

lu z Universa všechno, co uvezeme,“ řekne. „Všechno jsme přivázali –“
„Včetně lidí,“ odtuším. Vzali jsme velká a tlustá lana, taková, jakým 

byl Syn připevněný k lodi, když byl venku ve vesmíru, a přivázali jsme 
lidi co nejpevněji ke kryo komorám, ke zdem a kamkoli to šlo, aby to 
tu s nimi neházelo jako s míčky, až modul přistane na Zemi Centauri. 
Je to ale přinejlepším provizorium. Mám strach, že tyhle naše zfušo-
vané pásy nebudou stačit, ale víc udělat nemůžeme. Líp už připravení 
nebudeme.

Ale tak jsem to nemyslela, když jsem se ptala, jestli jsme připravení.
Myslela jsem tím, jestli jsme připravení na to, co nás tam dole čeká.
Jsem já připravená?
Na planetu byly vyslány sondy – mnoho z nich ještě předtím, než 

sem Universum vůbec doletělo – a všechny tvrdily, že je Země Centauri 
obyvatelná. Ale mezi obyvatelnou planetou a domovem je velký rozdíl.

A jsou tam příšery.
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Zavrtím hlavou ve snaze vytřást z ní všechny ty znepokojivé myšlen-
ky. V poslední době všechny sondy hlásí jakési neznámé nebezpečí, 
cosi, čemu Orion říkal příšery. Něco tak hrozného, že se první Otec 
rozhodl, že bude lepší uvěznit všechny na palubě Universa než přistát.

Co je horší? Příšery... nebo zdi?
Tři měsíce jsem tu prožila uvězněná, stěny lodi spíš jako klec než 

domov. Ale aspoň jsem byla naživu. Kdo ví, co nám planeta přinese, 
jakým nebezpečím budeme čelit?

Zbývají jen otázky, strach a velká modrá, zelená a bílá planeta, kte-
rá se na mě dívá.

Musíme jít. Musíme se postavit světu tam dole. Bude lepší umřít 
rychle, na rtech jen chuť svobody, než prožít dlouhý život a předstí-
rat, že nevidíme zdi, které nás tu drží jako ve vězení.

Bude to stát za to, říkám si. Bez ohledu na to, jakou cenu zaplatíme, 
bude to stačit, abychom utekli z Universa. Takové věci si říkám a sna-
žím se jim věřit.

Z ovládacího panelu na mě blikají kontrolky. Sedíme se Synem pří-
mo před ním, před obrovskou přístrojovou deskou zasazenou v pod-
laze mezi námi. V hlavním Velíně – velké místnosti, z níž se řídila celá 
loď – bylo šest židlí a desítky ovládacích panelů, ale v tomhle menším 
jsou jen dvě židle a dva panely. Snad to stačí. Doufám, že my na to 
stačíme.

Natáhnu roztřesenou ruku nahoru – směrem k oknu, za nímž září 
planeta, nebo k ovládacímu panelu, nevím – a Syn mě za ni vezme.

„Zvládneme to,“ řekne a v hlase nemá ani stín pochyb.
„Musíme,“ odtuším.
„Spolu?“
Přikývnu.
Oba najednou stiskneme tlačítko označené Zahájit přistání.
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Velínem zazní počítačový ženský hlas: „Vypuštění modulu zahá-
jeno.“

Amy se roztřeseně nadechne.
„Zaznamenán signál naváděcí sondy. Manuální, nebo automatic-

ká přistávací sekvence?“ zeptá se počítač. Na ovládacím panelu pře-
de mnou se rozsvítí dvě nová tlačítka: na jednom svítí červené M, 
na druhém zelené A.

Odhodlaně stisknu tlačítko A.
„Zahájena automatická přistávací sekvence,“ oznámí vesele počítač.
Modulem se rozezní skřípění kovu o kov, dunění a rachot. Všech-

no to zní, jako by se střechou prokousávaly zuby obří pily.
„Co to je?“ vyjekne Amy. Drží se sedadla, jako by ji poutalo k bezpe-

čí. Kovové podpěrky jsou poseté otisky jejích prstů a tělo tlačí do tlus-
tého pěnového čalounění.

Hlavou mi víří různé možnosti. Ten zvuk zní, jako když se něco 
láme – zlověstně a hrozivě. Celý modul se pohne dolů a kupředu, až 
se mi zhoupne žaludek. Jako by ho nějaká obří ruka odtrhla od zbyt-
ku Universa. Bez dechu se tisknu do sedadla. Do velína pronikají zpo-
za dveří výkřiky a vřeštění hrůzy. Amy se na mě podívá, tvář sinalou 
a ustaranou.

„To je normální,“ odtuším a nejsem si jistý, jestli se snažím uklidnit 
ji, nebo sebe. „Teď jsme oddělení od hlavní lodi.“

Nad námi něco zaduní, celý modul se asi o metr zhoupne a pak se 
stabilizuje.
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„Tak až teď,“ řeknu. Amy se zasměje, ale je to vysoký a nervózní 
smích, který jí rychle zhasne na rtech.

„Spuštění pomocných raket,“ prohlásí věcně počítač. Spustí se tři 
malé rakety zabudované nahoře do modulu, stlačí nás to dolů a vý-
hled z okna se změní. Nevidíme teď nic než planetu.

„Jsem ráda, že to okno máme,“ odtuší Amy a hledí vypouklým sklem 
před námi. Hvězdy se třpytí a planeta – náš nový domov – na nás jasně 
září. V některých textech ze Staré Země se o planetě mluví jako o modro-
bílém mramoru. Ale to je daleko od pravdy. Na obrázku planeta možná 
jako mramor vypadá. Ale tady, přímo před námi, vypadá skoro jako živá. 
Barvy září a ostře kontrastují s prázdnou temnotou vesmíru.

Jenže ačkoli je krásná, ještě na ní nejsme. Modul se znovu zhoupne 
kupředu a zpoza dveří velína znovu zazní výkřiky – krátké, tlumené 
zvuky lidí, kteří nedokážou ovládnout strach.

„Tak ať to máme za sebou,“ utrousím chmurně.
„Kontrola orbitálního manévrovacího systému,“ zašveholí počítač.
Amy zalapá po dechu, když se modulem rozlehne hromová rána.
Chci ji chytit, obejmout ji a pošeptat jí, že všechno bude v pořád-

ku. Ale nemůžu se hnout. Srdce mi tluče až v uších, tepe tak nahlas, 
že nic jiného neslyším. Modul ví, co dělat – z Universa jsme na Zemi 
Centauri vyslali sondy, které teď signalizují ovládacímu systému a na-
vádějí nás na přistání na tom nejbezpečnějším místě s nejvhodnějším 
prostředím. My se musíme jen připoutat.

Ucítím nevolnost. Je to stejný pocit, jaký mám – míval jsem – tu 
krátkou chvíli, když jsem se vznášel ve vzduchu, než mě vtáhl gra-
vitační tunel a poslal mě na jinou palubu lodi. Cítím závrať. Mozek 
na mě křičí: Padám! Zpanikařím, mávám kolem sebe rukama i noha-
ma, snažím se něčeho zachytit, čehokoli, ale není tu nic než vzduch. 
A beztak je to jedno, protože nepadám. Vznáším se.
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„Sakra!“ vykřiknu a hledím pod sebe na svou židli, která je teď 
prázdná. Já se vznáším asi metr nad ní.

Amy unikne ze rtů nervózní zahihňání, ale oči má strachy vykule-
né. „Ty ses nepřipoutal k sedadlu?“ zeptá se. Vlasy jí poletují kolem 
obličeje jako rezatý mrak, ale široké, pěnou změkčené pásy přes klín 
a prsa ji drží na sedadle.

„Já... zapomněl,“ hlesnu. Divoce máchám rukama i nohama, ale ne-
hýbu se z místa. Samozřejmě – gravitační replikátor byl na hlavní lodi. 
Otočím hlavu k zavřeným dveřím. Přemýšlím, jak je teď mým lidem, 
když jsem jim vzal všechno včetně gravitace.

„Vydrž!“ řekne Amy, v hlase pořád ještě smích. Odepne si pásy, 
a když začne stoupat, vklouzne pod ně nohou a obě ruce natáhne 
ke mně.

„Pitomý vlasy,“ zamumlá a odfoukne si zlatočervenooranžové pra-
meny z obličeje. Vlasy se kolem ní vznášejí jako aureola měkkých úpon-
ků, které šátrají v prostoru. Připomene mi to okamžik, kdy jsem ji viděl 
poprvé. Tehdy jí sluneční vlasy vířily kolem tváře jako oblak inkoustu.

„Zaznamenán pokus o spojení se sondou,“ zašveholí počítač. „Son-
da hlásí vhodnou oblast pro přistání. Nasměrovat modul k sondě? 
Ano, nebo ne?“ Rozsvítí se dvě tlačítka: červené N a zelené A.

„Xakru!“ zakleju a sáhnu po ovládacím panelu. Je to k ničemu – mé 
tělo je hmota bez tíže a ovládací panel je beznadějně mimo dosah.

„Nehýbej se!“ křikne na mě Amy. Kotníkem je jen tak tak zaklesnu-
tá za překroucený bezpečnostní pás. Nestačí to – natahuje se ke mně, 
ale vznáším se tak daleko, že na mě těsně nedosáhne.

„Prosím, zvolte ano, nebo ne,“ připomene mi počítač.
„Sakra,“ zamumlá Amy. Vykroutí nohu zpoza pásu, odrazí se od

židle a vznese se do vzduchu.
Narazí do mě – já letím ke stropu a ona se ode mě odrazí k pod-
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laze. Strop mě nasměruje dolů a asi o metr minu sedadlo, ale prsty 
dosáhnu na kovový okraj ovládacího panelu a podaří se mi stisknout 
blikající tlačítko A.

Amy otráveně zavrčí, když ji to od podlahy vrátí zase ke stropu. Od-
razí se od něj a míří na své křeslo.

Ručkuju po okraji ovládacího panelu, až se dostanu k sedadlu, a pak 
do něj vklouznu a přes klín a kolem hrudníku si zapnu pásy.

„Spustit orbitální manévrovací systém,“ pokračuje automaticky po-
čítač, bezcitný a nevědoucí. Vůbec si nevšímá, že se mé tělo třese tak, 
že bych teď nejspíš nedokázal vstát, ani kdyby tu gravitační pole pů-
sobilo.

Modul se dá do pohybu. Hvězdy zmizí ze zorného pole a výhled 
zaplní planeta. Jako by celé mé tělo na chvíli přestalo fungovat a já jen 
očima vpíjel ten výjev. Je to jaksi jiné, vidět planetu bez temnoty, která 
ji obklopuje. Jako by nás ty barvy měly obalit a celé nás polknout.

„Ach,“ vydechne Amy sotva slyšitelně, chytí se za opěrku svého se-
dadla a stáhne se dolů. Usadí se a znovu si zapne pásy.

Před ní se rozsvítí monitor, na němž jsou nad obrysem modulu 
vidět tři jasné červené puntíky. „To musí být ty rakety, co nás pohá-
nějí,“ poznamená. Dotkne se obrazovky a bříška prstů se jí červeně 
rozzáří.

Jedno světélko zabliká – Amy zalapá po dechu a ucukne hlavou –
a zase se nám změní výhled. Modul sebou trhne vzhůru, takže zahléd-
neme domov, který opouštíme.

Universum.
Bez modulu pod břichem vypadá porouchaně, zmrzačeně.
V krku se mi udělá knedlík. Já – tohle jsem nečekal. Nečekal jsem, 

že se podívám z okna únikového modulu a pomyslím na všechno, co 
jsem opustil, a budu přemýšlet, jestli to za to stojí.
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Universum. Ta loď... byla celý můj život. Všechno. Všechny vzpomín-
ky, všechno, co jsem kdy cítil, všechno, co je na mně důležité, vzniklo 
mezi těmi otlučenými ocelovými stěnami.

A já to teď všechno opouštím.
A taky víc než osm set lidí, kteří jsou pořád ještě uvnitř.
Na mysl mi přijde bláznivý nápad: Chtěl bych stisknout tlačítko, 

zastavit rakety a nasměrovat modul zpátky k Universu. Nechci pryč. 
Nechci opustit domov.

Ale pak se na monitoru opět rozsvítí červené puntíky, rakety zabe-
rou a modul se dá znovu do pohybu směrem k planetě. Teď už je to 
jedno, je pozdě.

Na Universum se nikdy nevrátím.
S každým rozsvícením červených bodů na obrazovce se rakety za-

žehnou a postupně upraví modul do správné polohy. To mě spolu se 
stavem beztíže dezorientuje – jediné, co se nemění, je Země Centauri.

„Je to hrozně divné,“ poznamená Amy. „Jako bychom byli vzhůru no-
hama, čelem k planetě, ale vlastně mi nepřipadá, jako bychom byli vzhů-
ru nohama.“ Přejede si rukou po vlasech v marném pokusu uhladit si 
je, ale zase se jí rozlétnou.

„Zahájit opuštění orbity,“ řekne počítač.
Všechna tři červená světla se rozsvítí a už nezhasnou. Modul se že-

ne kupředu, přímo k planetě. Podívám se na Amy: Oči má strachy vy-
kulené a prsty svírá opěrky sedadla. Ale já vím, že to chce. Dát jí Zemi 
Centauri je jediný způsob, jak ji kdy budu schopen učinit opravdu 
šťastnou, jak jí vynahradím to, že ji má lehkomyslnost uvěznila v kleci 
Universa s takovými, jako byl Luthor, a s lidmi, kteří ji nikdy nebudou 
schopni přijmout mezi sebe.

„Zážeh,“ oznámí počítač.
„Připravený?“ zašeptá Amy.



16 B E T H  R E V I S oVá

„Ne,“ přiznám se. Chci dát Amy planetu, ale byl bych nejraději, kdy-
by mě to nestálo jediný domov, který jsem kdy poznal.

Modul nabere rychlost a zamíří dolů k planetě. Všechna tři světla 
na monitoru před Amy jasně září. Rozsvítí se i pár menších, rozmístě-
ných mezi těmi velkými – zapínají se další rakety a ženou nás k Zemi 
Centauri ještě větší silou.

„Rozhraní pro vstup zaměřeno,“ řekne počítač.
Okno vyplní planeta. Modrá a zelená a bílá. Vidím jen nos modulu, 

jehož barva se z jednotvárné šedozelené začíná měnit v rudou. Kout-
kem oka zahlédnu třpyt něčeho stříbřitého, ale když otočím hlavu, mo-
dul se znovu zhoupne. Kolem okna se míhají oranžové a žluté a červe-
né šmouhy.

Pohlédnu na Amy. Kolem krku se jí vznáší zlatý křížek. Jednou ru-
kou ho zachytí a sevře ho tak pevně, až jí zbělají klouby. Rty se jí tiše 
pohybují a splývají z nich slova, která neslyším.

Na ovládacím panelu chaoticky blikají různé kontrolky – rakety 
se zapínají a vypínají, takže začínáme klesat šikmo a klikatě, což 
nás má nejspíš zpomalit. Čas od času zahlédnu planetu, ale větši-
nou je okno zastřené oranžovými a červenými šmouhami – jsou 
to plameny? Nebo jen horko z průletu atmosférou? Nevím, nevím. 
A u všech hvězd, jak jsem si mohl myslet, že s tím modulem přista-
neme sami?

Z boku do modulu něco narazí – nebo to tak aspoň působí, když 
se celý modul najednou zakymácí a vychýlí z kurzu. Rozbliká se asi 
desítka kontrolek a počítač zašveholí: „Signál pro přistání přerušen. 
Zapnout manuální režim.“

„Co se to děje?“ vykřikne Amy.
Na stropě se rozsvítí červená světla a všechno se krvavě rozzáří. Po-

dívám se na Amy a vím, že jí došlo totéž, co mně. Něco není v pořád-
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ku. „Kontakt s povrchem za T mínus patnáct minut,“ řekne počítač 
naprosto klidným tónem.

„Kontakt s povrchem?“ papouškuje Amy vysokým a přerývaným 
hlasem. „Zřítíme se!“

Srdce se mi zastaví, když si uvědomím, že má pravdu. Uchopím 
malý knipl, který vyčnívá zpod ovládacího panelu, a udělám to je-
diné, co dává smysl. Vší silou s ním cuknu k sobě a doufám, že se 
mi modul nějak podaří nasměrovat, abychom do planety nenarazili 
čelně. Horizont na obrazovce se zhoupne a na ovládacím panelu se 
rozblikají další kontrolky.

„Osmdesát kilometrů nad povrchem,“ informuje nás počítač. „Za-
hájit aktivní brzdění.“

Několik světélek zabliká a modul jako by se o kus propadl – nebo 
možná jen znovu začala působit gravitace a my naplno dosedli do kře-
sel. Amy vykřikne a je to krátký výbuch hrůzy, která dostala hlas.

Něco – odpadla raketa? selhal počítač? – znovu vychýlí modul z kur-
zu. Už rozeznám jednotlivosti na povrchu planety: hory a jezera a útesy.

A my do nich narazíme.
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Slyšela jsem, že když člověku hrozí smrt, jako třeba při autonehodě 
nebo přestřelce, všechny smysly zbystří na téměř nadlidskou úro-

veň, všechno se zpomalí a člověk nesmírně citlivě vnímá všechno, co 
se kolem něj děje.

Jak se modul řítí k zemi, platí u mě naprostý opak.
Všechno ztichne, výkřiky lidí na druhé straně kovových dveří, pras-

kání a tříštění, při kterém se modlím, aby nepocházelo od lidských těl, 
syčení raket, Synovy kletby, mé tlukoucí srdce.

Nic necítím – ani bezpečnostní pás, který se mi zakusuje do masa, 
ani zaťatou čelist, nic. Celé mé tělo je otupělé.

Ztratila jsem chuť i čich.
To jediné v mém těle, co funguje, jsou oči, a ty jsou plné výjevu přede 

mnou. Povrch planety vypadá, jako by se po nás vrhal, jak se k němu 
blížíme. V rozmazaném obraze světa pod námi rozeznám obrysy pev-
niny – kontinentu. A najednou mi srdce poskočí touhou tenhle svět 
poznat, být v něm doma.

Očima vpíjím výjev před sebou – a žaludek mi těžkne vědomím, že 
tohle je pobřeží, které jsem nikdy předtím neviděla. Mohla bych roz-
točit globus Země, a stejně bych poznala, jak Španělsko a Portugalsko 
zasahují do Atlantiku, křivku Mexického zálivu i špičatý konec Indie. 
Ale tenhle kontinent se kroutí a vlní ve tvaru, který nepoznávám, omý-
vá ho neznámý oceán, který vytváří poloostrovy, jaké jsem nikdy nevi-
děla, a ostrovy, které si nedokážu spojit.

A až teprve když tohle vidím, mi dojde jedna věc: Tenhle svět bude 
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možná jednou náš domov, ale nikdy to nebude ten domov, co jsem 
opustila.

„Xakru, xakru, xakru!“ křičí Syn a tahá za knipl s takovou silou, že 
mu na krku naskakují žíly.

Nasucho polknu – teď není čas se dojímat. „Co budeme dělat?“ křik-
nu přes všechno to pípání a alarmy na ovládacím panelu.

„Já nevím. Nevím, xakru!“
Před námi se do výšky tyčí žlutavě hnědý útes. Vypadá, jako by byl 

souběžně s modulem, a než ho přeletíme, mám pocit, že do něj na-
razíme.

„Kontakt s povrchem za T mínus pět minut, modul mimo původní 
kurz přistávací sekvence,“ informuje nás počítač dokonale nevzruše-
ným hlasem, a já si přeju, aby to říkal člověk a já ho mohla praštit.

„Narazíme?“ vyhrknu a odtrhnu pohled od výjevu za oknem a po-
dívám se na Syna.

Je bledý a tvář má staženou. Zavrtí hlavou a já vím, že nechce říct: 
„Ne, nenarazíme.“ Chce říct: „Nevím, možná ano.“

Očima zalétnu ke kruhové obrazovce na ovládacím panelu – je na
ní vidět linka horizontu, která chaoticky klesá a otáčí se.

Kousek ode mě zabliká podsvícený knofl ík a já přečtu, co je na něm 
napsáno: Stabilizátor. Bude to k něčemu? Nevím – ale Syn se snaží udr-
žet loď v klidu a tohle nám nemůže ublížit. Sice nevím, jestli bych měla –
ale stisknu.

Horizont se zhoupne až úplně dolů, pak úplně nahoru, takže to se 
mnou hodí jako na nějaké zvrácené kombinaci horské dráhy a mixéru 
na pouti. Kontrolky ukazují, že se na lodi zespodu zažehly maličkaté 
rakety, které nás postupně vyrovnávaly, až se modul uklidnil a zpomalil.

„Co to –“ začne Syn, ale přeruší ho zakašlání raket a my se z oblohy 
řítíme přímo dolů.
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Padáme k zemi a já křičím.
Syn uhodí pěstí do jedné skupiny ovladačů, pak do jiné. Klesáme 

tak rychle, že se obraz za okny rozmazal a já vidím jen navzájem pro-
míchané tmavé barvy.

Horizont se znovu zhoupne dolů, Synovo mačkání tlačítek zafun-
guje – ale pak fungovat přestane – a zase se řítíme dolů, dolů. Rakety 
září a všude kolem nás se míhají rudo-žluté plameny.

„Povrchové senzory: vhodné místo pro přistání,“ řekne počítač přes 
poplašné zvuky. „Spustit přistávací rakety, ano, nebo ne?“

Znovu se rozsvítí zelené A a červené N.
„Zmáčkni to!“ vykřiknu, ale to už Synova pěst míří k A.
Vidím, jak zepředu vytrysknou modro-bílé plameny, modul sebou 

cukne a pak zpomalí. Z těch náhlých pohybů zůstanu bez dechu. 
A zničehonic mi znovu naskočí i ostatní smysly. Všechno je zase sku-
tečné. V ústech cítím kovovou pachuť – kousla jsem se do rtu a teče 
mi krev – a už teď poznám, že na prsou a kolem boků budu mít mod-
řiny od pevně utažených bezpečnostních pásů. Hluk zpoza dveří je 
ohlušující, ale rozeznám jednotlivé výkřiky bolesti a zděšení od tisíce 
čtyř set padesáti šesti pasažérů v kryo místnosti.

A pak zastavíme.
Nepřistáli jsme – vznášíme se nad vrcholky stromů – ale už se ne-

pohybujeme dopředu. Nenarazíme.
Modul není úplně stabilní a já slyším zpod našich nohou jakési 

sss–šš. Jsou to rakety, šlehají plameny přímo k zemi a drží nás nad 
povrchem.

„Přistát? Vyberte prosím ano, nebo ne,“ prohlásí počítač vyrovna-
ným hlasem.

Vyměníme si se Synem pohled. Nejsou za ním žádná slova, nic ne-
znamená – jen jeden sdílený pocit. Úleva.
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Místo aby sáhl po zeleném A, vezme mě za ruku. Propleteme si prs-
ty a ty jeho jsou kluzké potem, ale svírá mě pevně a silně. Ať se stane, 
co se stane, ať na nás čeká cokoli – postavíme se tomu spolu. Syn při-
blíží naše ruce k poslednímu knofl íku a stiskneme ho. 

Modul začne klesat k zemi a sss–šš postupně ztichne. Uvědomím si, 
že někdy během našeho šíleného klesání se vrátila gravitace a všechno 
mi zase připadá těžké, zvlášť pás, který mě poutá k sedadlu. Shodím ho 
ze sebe a rozběhnu se k oknu. Vidím, že naše přistání zničilo všechno 
kolem – ze stromů těsně kolem nás zbyl jen doutnající popel a země je 
černá a lesklá, skoro jako by se roztavila. Stromy – stromy! Opravdické 
stromy, skutečná země, opravdový svět! Přímo přede mnou!

S náhlým cuknutím, které mě téměř shodí na zem, se rakety vypnou 
a my klesneme poslední metr na povrch.

„No,“ odtuší Syn s pohledem upřeným z okna na spálenou zem, „as-
poň jsme neumřeli.“

„Neumřeli jsme,“ zopakuju po něm. Podívám se mu do zářících očí. 
„Neumřeli jsme!“ Syn mě vezme za zápěstí a stáhne mě k sobě na klín. 
Úplně se rozplynu teplem a pocitem bezpečí, jenž sálá z jeho paže, 
a naše rty se spojí v polibku plném všeho toho strachu a vášně a na-
děje, které přináší tenhle nový svět. Líbáme se, jako by to byl náš první 
i poslední polibek zároveň. Naše rty se setkají v zoufalství, naše těla 
se kolem sebe obtáčejí s jakousi vroucí zuřivostí, která se rodí jen z ra-
dosti z toho, že člověk přežil jistou smrt.

Odtáhnu se a zalapám po dechu. Podívám se Synovi do očí... a na
chvíli nevidím nic než kluka, který mě naučil, co je první pusa a druhá 
šance. Ale pak se ten výjev změní a já už nevidím jeho. Vidím Oriona. 
Vyhrabu se Synovi z klína, a i když si říkám, že to není Orion, nedo-
kážu zapomenout, jak Syn trval na tom, aby tu byl Orion s námi, jako 
by za své zločiny měl místo ledu dostat odměnu v podobě celé planety.
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Syn po mně znovu sáhne, když se pokouší vstát ze židle – ale nejde 
mu to. „Pitomej pás,“ zamumlá a rozepne ho.

Otočím se.
A tam za oknem je svět.
Svět.
Náš svět.
„Dokázali jsme to,“ řeknu.
„Jo,“ odtuší Syn a navzdory své snaze zní překvapeně. „Dokázali...“ 

Jeho slova mi teple dýchají do týla.
Otočím se a chci se mu podívat do očí, ale pohled mi sklouzne za něj, 

ke dveřím, které vedou do chodby ke kryo místnosti.
„Rodiče,“ zašeptám.
Teď už konečně zase budu s nimi.
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Amy se beze slova otočí a rozběhne se k hermeticky uzavřeným 
dveřím. Její kroky klapou na kovové podlaze a ten zvuk přehluší 

i vzdálený křik tisíce čtyř set padesáti šesti pasažérů. Zhluboka, roz-
třeseně se nadechnu. Pořád nedokážu uvěřit tomu, že jsme to zvládli. 
Navzdory mé neschopnosti, navzdory všemu, kvůli čemu jsme má-
lem havarovali...

Zarazím se. Proč jsme vlastně málem havarovali? Skoro jako by nás 
něco zasáhlo...

„Přistání modulu ukončeno,“ ohlásí počítač. „Jakmile bude dokon-
čen proces rozmrazování, předejte prosím velení operace nejvyššímu 
důstojníkovi. Bez rozkazu neopouštějte modul. Děkujeme za přispě-
ní k úspěchu mise Burzy finančních prostředků.“

Počítačový hlas zachrastí a zmlkne a je ticho. Rozsvítí se monitor 
na ovládacím panelu a na něm čtyři slova:

Heslo pověřené vojenské osoby: - - - - - - - - - -

Z toho slova – vojenské – se mi žaludek zhoupne stejně, jako když 
před chvílí loď náhle zastavila. Místo mě by tu stál Orion, kdyby se 
nebál vojáků ze Staré Země natolik, že se je pokusil zabít v přesvěd-
čení, že nás zotročí nebo donutí bojovat.

Nevidím Oriona tak, jak ho vnímá Amy, jako psychopatického vra-
ha. Protože nebýt Amy, byl bych Orionem. Měl bych na výběr? Byl bych 
jako on... nebo jako Otec.
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A bez ohledu na to, co se stalo, nedokážu nevěřit, že byl Orion se 
svým plánem lepší než Otec a jeho lži.

Požadavek na mě bliká a čeká na heslo, které neznám. Vrhnu posled-
ní toužebný pohled na svět za oknem, na nekonečnou oblohu, a pak se 
k němu obrátím zády. Už teď slyším, jak se mým lidem do hlasu vkrádá 
strach a bolest, a další krok musí udělat ti zmrazení v kryo místnosti, 
ne já.

Když tam dojdu, Amy stojí před komorami svých rodičů a naklání 
se nad lidmi, kteří jsou tu v řadě přivázaní. Ještě odvazují lano, které 
je poutá ke kryo komorám, ale Amy už se tlačí mezi nimi a očima těká 
po informačních údajích s tak odhodlaným soustředěním, že si vůbec 
nevšímá, jak se lidé snaží něčeho zachytit a vstát.

Všude kolem vládne chaos. Kit, naše doktorka, se skupinkou dal-
ších odvazuje lana, kterými jsme lidi připoutali k pevným předmětům. 
Hned je jasné, že lana nebyla dobrý nápad. Obrátí se mi žaludek, když 
vidím, jak Kit vrací nějakému muži ramenní kloub do jamky, a skoro 
všichni mají ve tváři tentýž šokovaný, vyděšený výraz, který jsem viděl 
jen na videích, která zachycovala následky katastrof na Staré Zemi.

Kousek ode mě se jakási žena rozkřičí a ten zvuk se odráží od kovo-
vých stěn kryo komor a všem propichuje uši hrůzou, která v něm je.

Skupina lidí, kteří pomáhají Kit, se k ní rozběhne a spolu s ženou 
vedle je odvážou, ale je pozdě – kolem krku má hlubokou rudou ránu. 
Lano, které jí mělo zachránit život, místo toho sklouzlo a udusilo ji.

Přikročím k ženě. Její křik ustal a nahradily ho vzlyky.
Amy téměř neslyšně zalapá po dechu a já se prudce otočím, abych 

zjistil, co se to děje.
Hodí po mně spokojený, vítězoslavný úsměv a až teď si všimnu, že 

dvířka všech kryo komor jsou otevřená.
„Xakru, musíš to dělat teď?“ zeptám se a jdu k ní.
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„Ano,“ odsekne divoce.
„Všechny?“ zeptám se. Dokázal bych pochopit, že chce rozmrazit své 

rodiče, ale přece k té kakofonii hlasů kolem nepotřebujeme přidávat 
další zhruba stovku.

Desítky lidí jsou zraněné a minimálně jeden – ne, dva… ne, ještě víc – 
mrtvých. Na zmrazené nemáme čas, teď ne, vždyť jsme skoro havarovali.

 Začnu to vysvětlovat Amy, ale ona mě přeruší: „Můžou nám pomoct.“ 
Myslím, že tomu věří, ale taky si myslím, že ji to napadlo, až když jsem 
to zpochybnil.

Kit přispěchá ke mně. Na hlavě má řeznou ránu, ze které jí po tvá-
ři stéká krev, ale nevypadá to zle. „Je všechno v pořádku?“ zeptá se 
a ustaraně nakrčí obočí.

Rozhlédnu se kolem. Všichni mají skelný pohled – z šoku, dojde 
mi. Je jasné, že lidé sice díky lanům nelétali při přistání ode zdi ke zdi, 
ale lana spoustu z nich pořezala nebo přiškrtila nebo jimi zmítala tak, 
že mají popálenou kůži.

„Jo,“ zavrčím. „Všechno je úža.“
„Ne, já myslím přistání – je to – ta planeta –“ Kit neví, jak říct, na co 

se chce doopravdy zeptat.
Jeden koutek úst se jí zdvihne a já na chvíli nevidím kovové stěny 

a mezi nimi zoufalství mých lidí, kteří se snaží vzpamatovat z nárazu. 
Vidím jen oblohu. „Jo,“ řeknu jí. „Ta jediná je doopravdy úža.“

S úlevou si oddechne a já vím, co jí dělá starosti: Stojí tohle všechno 
za to? A přemýšlím – stálo to kdy vůbec za to? Mysl mi zalétne k Shel-
by, Lodnici, která mě naučila přistát. Bez ní bychom nakonec havaro-
vali. Ať už nás z kurzu vyvedlo cokoli, přežili jsme jen díky ní.

Jenže má rozhodnutí ji nakonec stejně zabila.
Řady kryo komor se se zasyčením proberou k životu. Kryo boxy 

s rachotem vyjedou ven a na zem se spustí podpěry. Nad komorami 



26 B E T H  R E V I S oVá

se objeví tenké robotické paže, zvednou skleněná víka a vtáhnou je 
zpátky do komor.

Místnost naplní mechanické hučení, v němž se utopí i výkřiky bo-
lesti a hrůzy, které vycházejí z pacientů. Kovové paže znovu vystřelí 
nad boxy a tentokrát z nich na jedné straně vyčnívají ostré jehly. Paže 
je vrazí přímo do ledu. V kryo tekutině se objeví tenké řádky bubli-
nek – od horkého vzduchu? Voda už odkapává a na zem pod boxy se 
dělají kaluže. Podlaha se mírně svažuje – tak mírně, že jsem si toho 
nikdy nevšiml – a tekutina stéká pod komory.

Amyiny oči jsou přilepené na kryoboxech číslo 40 a 41 – v nich jsou 
její rodiče.

Tohle nepotřebujeme. Zmrazení nám způsobí jen potíže. Musíme 
pomoct zraněným.

A... a já potřebuju ji. Potřebuju Amy. Aby byla se mnou, a nezírala 
na nějaké zmrzlé boxy. I teď cítím, jak se na mě všichni kromě Amy 
dívají, čekají, že budu vším, co ode mě potřebují. A já si nejsem jistý, 
jestli se udržím na nohou, když ji nebudu mít po svém boku.

„Co můžu udělat?“ zeptám se a otočím se od Amy ke Kit.
Kit mě zavede ke stěně na druhé straně, kde začala třídit raněné. 

Sestry ošetřují menší rány a modřiny, ale pořád ještě jsou tu desítky 
lidí, kteří jsou na tom mnohem hůř. Lana byla příliš tenká – zařezá-
vala se lidem do masa a i já svým laickým okem poznám, že budou 
potřebovat stehy. Několik pasažérů má vykloubené rameno, jako ten 
muž, kterému Kit před chvílí pomohla, a u zdi sedí tolik lidí, že ne-
vím, jestli je to proto, že se zranili a nemohou vstát, nebo je to něco 
jiného, méně závažného nebo naopak závažnějšího.

Podívám se Kit do očí. Je zoufalá. Ještě před pár dny byla teprve 
praktikantka – měl by tu místo ní být Doktor, který dokázal účinně 
vyřešit jakýkoli problém. Jenže sám Doktor představoval problém.
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V jejích rukou vidím čtvercové, světle zelené náplasti. Phydus.
„Ne,“ řeknu, a je to rozkaz. Phydus byl součástí Universa, po staletí 

nás ovládal. Sem nepatří. Nepatří do žádného světa bez stěn a lží.
Kit otevře pusu a chce zaprotestovat, ale musí v mém postoji vidět 

něco z Otce, protože tiše vrátí náplasti zpátky do kapsy.
„Amy,“ štěknu přes rameno.
„Chvilku,“ zavolá na mě bez dechu, oči stále upřené na zmrazené 

rodiče.
„Amy,“ nedám se odbýt.
Podívá se na mě, v očích má bolest.
„Potřebujeme pomoct.“
„Za chvilku,“ trvá na svém.
„Hned.“
Podle nenávistného pohledu, který mi věnuje, poznám, že teď ve mně 

něco z Otce vidí i ona.
Ale odejde od kryo komor k nám. Její mrzutost se rozplyne, když 

vidí všechny ty zraněné kolem nás, jakoby poprvé. „Jak vám můžu po-
moct?“ zeptá se a zní to upřímně.

Za ní z tajícího ledu odkapává voda.
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Musím se dívat, jak Kit zašívá nějakému muži řeznou ránu na no- 
ze. „Jak se jmenujete?“ zeptám se ve snaze rozptýlit jak muže, 

tak sebe a nevnímat, kolik krve se mu řine z nohy.
„Heller,“ zasténá. Patří ke střední generaci, ale zatímco na většině 

ostatních čtyřicátníků jsou patrné známky stárnutí, Heller vypadá, jako 
by měl kosti z ocele a místo pokožky teletinu. Dívá se na své zranění 
s opovržením, jako by se zlobil, že ho tělo zrazuje takovou slabostí.

„Co se vám stalo, Hellere?“ Nechci se dívat, jak mu Kit protahuje 
chirurgickou nit kůží, zvláštně bledou a se skvrnami od krve. Pohle-
dem zalétnu k tajícím kryo boxům, ale přinutím se soustředit na zra-
něného muže před sebou. Už jsem se nechala rozptýlit až až.

„To kdybych věděl, xakru,“ zavrčí. „Seděl jsem tu svázanej a najed-
nou mi přes nohu přejel ten kus plechu a celou mi ji rozřízl.“

„Rozbila se dvířka od jednoho z králičích kotců,“ řekne Kit a uta-
huje nit. „Zasáhla i několik dalších.“

„A co se stalo s králíky?“
Kit pohodí hlavou směrem ke stěně u genetické laboratoře.Na šedé 

kovové zdi je rozeseta asi desítka zářivých červeno-bílých fleků. Polknu 
žluč, která mi stoupá do krku.

„Viděla jsi to?“ zeptá se mě Kit a váže na stehu uzlík. „Dívala ses, 
jak jsem to dělala?“

„Je to jako zašívat látku,“ odtuším. Ne že bych toho v životě zrovna 
moc zašila, ale na lodi jsem se musela aspoň naučit, jak si zkrátit a zapo- 
šít kalhoty.
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„Přesně tak.“ Podá mi jehlu a nit. „Tak udělej dalšího.“
„Ty chceš, abych já někoho zašívala?“
Kit přikývne.
„A co ta pěna?“ zeptám se, protože jsem si vzpomněla, jak jsem tu 

byla naposledy, Doktor mě postřelil a Kit mi na ránu nastříkala pěnu, 
která ji zacelila lépe, než to dokážou stehy nebo jakýkoli obvaz.

„Moc jí nemáme. Měli bychom si ji nechat pro naléhavé případy.“
„Ale tohle je naléhavý případ!“
Kit zavrtí hlavou, už klečí vedle dalšího raněného. „Ale ne dost na-

léhavý.“
Chvíli tam jen tak zaraženě stojím, nevím, co mám se sebou dělat. 

Syn stojí kousek ode mě, ale soustředí se na pomoc raněným. Srdce 
se mi dme pýchou, když vidím, jak se k němu obracejí a v jejich očích 
je přese všechno jasně patrná důvěra.

Jakási žena u stěny zasténá. Oči upírá na tři mrtvá těla vyrovnaná 
u jejích nohou, na lidi, kteří nepřežili přistání. Chvíli mám dojem, že vy-
křikla kvůli nim, ale pak si všimnu proudu krve, který se jí řine po paži.

Dřepnu si k ní, ale ona mou přítomnost sotva zaznamená. Odhrnu 
jí košili – zezadu na rameni má ošklivou ránu. Rudá krev ostře kon-
trastuje s tmavě hnědou kůží.

„Zašiju vás, ano?“ zeptám se a doufám, že to zní sebejistě.
Podívá se na mě a v očích má strach. Přemýšlím, jestli nechce, abych 

ji šila, kvůli tomu, kdo jsem a jak vypadám, ale ona se zase odvrátí a na-
točí se ramenem víc ke mně, nabízí mi ho jako oběť.

„Víš, jak na to?“ zeptá se mě dutě.
„Jo,“ zalžu, protože co jí mám říct?
 Napoprvé zatáhnu příliš prudce, takže jí nit protrhne kůži. Sykne 

bolestí a já se chci omluvit, ale ona zavrtí hlavou. Oči má zavřené a já 
vím, že si přeje, aby to už měla za sebou.
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„Jak se jmenujete?“ zeptám se. Pokouším se ji rozptýlit stejně, jako 
jsem rozptylovala Hellera.

„Lorin,“ odpoví stručně. Chci s ní zapříst rozhovor, ale pak si všim-
nu, jak má rty těsně u sebe a oči pevně zavřené.

Nechce si povídat.
Znovu vnořím jehlu pod kůži, pak ven, dovnitř, ven a pak se můžu 

konečně nadechnout, protože je hotovo.
„Díky,“ zamumlá.
Stříknu na ránu dezinfekci a začnu s dalším raněným.

Ztratím pojem o čase a o tom, jak dlouho ještě zbývá, než se rodiče 
probudí. Mé tělo teď funguje jako stroj, snažím se oddělit mysl od činů. 
Snažím se nemyslet na to, že jehla proniká masem, a ne látkou. Snažím 
se nevšímat si vlhkého zvuku nitě klouzající zakrvácenou kůží. Tolik se 
soustředím na to, co dělám, že když se místností rozezní ostré zavřeště-
ní, vyskočím a pustím jehlu.

Jako všichni ostatní, i já vzhlédnu – ale vidím jen kovový strop.
„To bylo venku,“ odtuší Syn, který dřepí vedle mě, hlubokým a ti-

chým hlasem.
Vykulím oči. „Co to bylo?“
„Něco – venku,“ zopakuje.
Muž, kterému zašívám nohu, na nás vzhlédne, v očích strach. „To 

jsou ty příšery, co nás před nimi varoval Orion?“ zeptá se a já se stydím 
přiznat, že jsem myslela na totéž – a se mnou nejspíš i všichni ostatní.

Rozhlédnu se kolem sebe. Všechny oči nás sledují. Sledují jeho. Če-
kají, jak jejich vůdce zareaguje. Jestli teď dá najevo strach, jejich nový 
život začne ve strachu.

Syn sníží hlas. „Musím jít,“ řekne mi skoro šeptem. „Jdu ven,“ ozná-
mí, tentokrát nahlas, aby to slyšeli všichni.
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Chytím ho za zápěstí, až mu na něm zůstane krvavý otisk mé ruky. 
„Proč?“

Nad námi se rozezní další pištivé zaječení. Ať je to cokoli – je to 
blízko.

Syn mě vytáhne nahoru, pryč od muže, na kterém jsem pracovala. 
Jedna ze sester si klekne vedle něj, vydezinfi kuje jehlu, kterou jsem 
upustila, a převezme to po mně.

„Pamatuješ, jak něco vychýlilo modul z kurzu?“ zeptá se mě Syn 
měkce. „Co když to nebyla nehoda?“

„Myslíš, že – na nás někdo zaútočil?“ Zním pochybovačně. „A to ses 
na mě zlobil za to, že jsem se pokusila probudit zmrazené? Jestli nás 
někdo napadl, potřebujeme je o to víc!“

„Pssst,“ okřikne mě Syn a střelí mi pohledem přes rameno. Ale ni-
kdo mě neslyšel. A zřejmě i Synovi připadá představa, že na nás někdo 
zaútočil, trochu směšná. Modul vážně něco odchýlilo od původní tra-
jektorie – ale je to staré zařízení. Mohla selhat jedna z raket. Něco se 
mohlo porouchat.

„Musíme vědět, co nás tam čeká,“ řekne Syn.
Kousnu se do rtu.
„Já jdu,“ zopakuje.
„Tak já taky.“ Vyhrknu to bez přemýšlení, ale jakmile ta slova vy-

pustím z pusy, pohled mi zalétne ke kryo komorám. Už to nebude 
dlouho trvat.

Syn si toho všimne. Sáhne mi na ruku. „Měla bys tu zůstat,“ řekne. 
Myslím, že jen proto, abych si nepřipadala provinile. „Já musím jít.“

Když se mu podívám do očí, vím, že tenhle smysl pro zodpověd-
nost převáží všechny obavy.

„No dobře,“ odvětím, „ale aspoň si vezmi zbraň.“
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Já neumím střílet,“ připomenu Amy, když se prohrabuje ve skladu 
zbraní.
„Nic na tom není,“ odtuší. Vrazí mi do rukou těžkou kovovou puš-

ku. „Je nabitá. Tenhle konec namíříš na to, co chceš trefit, a pak stisk-
neš spoušť. Prásk. A to je všechno.“

Upustí mi do dlaně dva malé zelené vejčité předměty. „Dopadový 
granát,“ vysvětlí, když vidí můj zvědavý pohled. „Kdyby puška neza-
brala, tak házej. Vybuchují při nárazu.“

Vyvalím oči. Granáty nevypadají nebezpečně, ale z představy, že by 
mohly vybuchnout, je mi trochu úzko.

„A vem si taky tohle –“ dodá Amy a sáhne po zbrani s hlavní velkou 
jako moje paže.

„Už dost!“ ohradím se. „Vždyť to ani neunesu. Jdu se ven jenom po-
dívat.“

Vzduch prořízne další pronikavý křik.
„Počkej,“ zarazí mě Amy a prosebně se na mě podívá. Sevře mi zá-

pěstí a drží mě silou, jakou bych od ní nečekal. „Prosím. Počkej, až se 
vzbudí táta. Ať je tam venku cokoli, armáda se o to postará. Je to jejich 
práce.“

„A co je moje práce?“ zeptám se a jemně se jí vykroutím. „Chránit 
svoje lidi. Musím.“ Mí lidé potřebují vidět, že se novému světu i všem 
nebezpečím, která skrývá, dokážu postavit čelem. Protože když to do-
kážu já, tak oni taky. Ale jestli zůstanu tady a skrčený v koutku budu 
čekat, až se probudí zmrazení a zachrání nás, budou se tak chovat i oni.
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„Dávej na sebe pozor.“ Amy to vysloví jako modlitbu. Nedívá se mi 
do očí, jen se ke mně rychle nakloní a líbne mě na rty. Tváře se jí roz-
hoří. Nechci nic než ji vzít a přitisknout si ji k sobě, dát jí pusu, která 
by za to červenání stála.

„Neboj se, to bude v pohodě.“ Až když to řeknu nahlas, dojde mi, 
že to tak nejspíš nebude. Když jsem slyšel ty zvuky zvenku, jako prv-
ní mě napadlo jít se podívat, co to je, a uklidnit strach ve tvářích mých 
lidí. Ale teď mám sucho v puse a žaludek se mi kroutí, jako by strach 
uvnitř byl jedovatá kyselina. Asi za to může ten arzenál. Být obklope-
ný tolika zbraněmi mi připomene, že je nemáme jen tak.

Rukou zamířím k wi-comu za levým uchem a stisknu. Místo obvyk-
lého píp, píp-píp slyším jen cvaknutí tlačítka. Zamračím se a stisknu 
znovu, takovou silou, že sebou bolestí cuknu.

Kruci. Síť byla na lodi. Přejedu prsty po okrajích tlačítka, po tom 
dokonale kruhovém výstupku, který mám na těle, co pamatuju. Teď 
je k ničemu. Ta zhvězděná věc je k ničemu. Mám ji voperovanou do
masa, dráty se mi táhnou žilami a už nikdy nebude fungovat.

Amy mě vezme za ruku a odtáhne ji od wi-comu. „Nemusíš jim nic 
říkat,“ hlesne. „Všichni vědí, co se pro ně chystáš udělat.“

Nikdy jsem si nepřipadal tak odpojený od... všeho. Vědomí, že loď 
je mimo dosah, je jedna věc, ale teď už jsem ztratil i spojení s lidmi, 
kteří jsou tu se mnou.

Počkám, než se Amy vrátí do kryo místnosti, a pak se teprve obrá-
tím k velínu. Asi bych před ní nedokázal zakrýt svůj strach a nechtěl 
jsem, aby mě viděla váhat, až otevřu dveře. Nemám armádní heslo, 
ale Shelby mi ukázala, jak systém v případě nouze obelhat. Moc toho 
nenadělám, ale mohl bych modul zamknout, nastavit sekvenci alar-
mu nebo v případě požáru spustit hašení. A dokážu otevřít dveře.
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Stojím, opírám se o ovládací panel a hledím skrz tlusté sklo vypouk-
lého okna. Je celé zamlžené, ale stejně rozeznám svět venku, který teď 
patří nám. Dotknu se skla a překvapí mě, jak je teplé.

Z obrázků Staré Země vím, že těm vysokánským keřům se říká stro-
my a že z takového dřeva, jaké se z nich dá získat, byl vyrobený i stůl, 
u kterého jsem pracoval na úkolech od Otce. Vím, že hlína, od našeho 
přistání zčernalá, nebude hladká, jílovitá a rovnoměrně zpracovaná ja-
ko hlína na Obytné palubě.

Ale na nic z toho se nedívám.
Dívám se ven, za spálenou zem a polámané stromy s větvemi po-

kroucenými a propletenými jako zamotané vlákno, za horizont až 
na nebe.

A ať se snažím dohlédnout sebedál, zeď nevidím. Ani jednu zeď.
Modrou oblohou se mihne cosi tmavého, cosi nepřirozeného, a já 

pevněji sevřu zbraň, kterou mi dala Amy.
Poručím počítači: Otevřít dveře.
Funguje to. Velínem se rozlehne třesknutí. Chytím se ovládacího pa-

nelu, abych neupadl – ale z míry mě nevyvedl pohyb modulu. Otevřelo 
se okno. Přesně jako se rozdělil strop na Velitelském můstku, začalo se 
vypouklé okno na jedné straně zdvihat, jako by bylo připevněné panty.

Jednotlivé kusy skla držel pohromadě kovový rám, ale teď vidím, že 
kovové součástky patří k propracovanému mechanismu. Šestiúhelní-
kové segmenty se posouvají a otáčejí, až vytvoří po pravé straně lodi 
rampu. Je strmá, ale sklo je dost dlouhé, takže dosáhne přes spálenou 
hlínu až k nažloutlé zemi za ní.

Projdu kolem ovládacího panelu a rukou přejedu po okraji modulu. 
Kovový rám slouží jako zábradlí – snadno můžu sejít po strmé rampě 
ze skla a vkročit do nového světa.

Zafouká teplý větřík, naplní mi nos vůní popela a hlíny a zdvihne 
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mi vlasy. Vzduch je těžký a vlhký, ale vítr je hebký jako Amyiny pla-
ché polibky. A přestože se mé kůže sotva dotkne, zasáhne mě stejně 
hluboko. Seběhnu po rampě a smykem zastavím, až když se nohama 
dotknu země nového světa. Písčitá půda se mi pod nohama přesýpá 
a mě napadne, že bych tu dokázal zakořenit stejně pevně jako ty po-
kroucené stromy.

Obrátím pohled vzhůru. Jak jsem si mohl někdy myslet, že ty modré 
a bílé ocelové pláty na stropě Obytné paluby jsou jako nebe? Nepodo-
baly se mu ani trochu. Vůbec nevypadaly jako odstíny šedé a modré na-
de mnou, chomáče mraků, které mi plují před očima. Nikdy jsem ne-
chápal, jak se může Amy tolik stýskat po Staré Zemi, netušil jsem, proč 
jí Universum nestačí. V čem se liší vzduch na lodi a vzduch na planetě?

Ve všem.
Dvě slunce nade mnou září tak jasně, že se mi při pohledu na ně 

dělají před očima černé mžitky. Dvě slunce. Země Centauri je součás-
tí dvojhvězdné soustavy – na rozdíl od Staré Země, která měla slunce 
jen jedno. Velké slunce je na obloze trochu výš než to menší. To men-
ší má oranžovočervenou barvu, která mi připomene Amy a její vlasy. 
To větší je jasně bílé a připomíná mi její kůži.

Do uší mě bodne vysoký zvuk a já se prudce otočím k lesu. Ve stí-
nu se pohybuje něco temného, ale jak se snažím prohlédnout mezi 
větvemi, zaslechnu ještě něco jiného.

Hrozivý zvířecí skřek nesoucí se oblohou.
Obrátím se a vzhlédnu ve směru, odkud zazněl.
A uvidím příšeru, před kterou nás Orion varoval.
To něco, co vypadá jako pták, přistane jen pár metrů ode mě, ale je 

to tak těžké, že ucítím, jak se písčitou půdou šíří mocné zadunění. Tvor 
se vztyčí nade mnou, dlouhou a špičatou hlavu zakloněnou k obloze. 
Pak se podívá dolů, otevře tvrdý zoban a odhalí pilovité zuby. Zelená 
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kůže, která je tak tmavá, že vypadá skoro jako černá, se stáhne a uká-
žou se šupinaté pařáty a membránovitá křídla. Je to příšerná nestvůra, 
která vypadá jako uplácaná ze starozemských netvorů – dinosauří hlava 
na ještěrčím těle s dravčími pařáty a netopýřími křídly.

Má první reakce je stisknout wi-com a zavolat o pomoc, ale to sa-
mozřejmě nejde.

Tvor přede mnou rozevře křídla – měří zhruba dvakrát tolik, co já, 
a krášlí je dvouprsté zahnuté drápy na ostře zaúhlených kloubech. 
Pařáty se roztáhnou a zase se mým směrem sevřou. Příšera se zaryje 
nohama do hlíny, nakloní se, otevře tlamu a vydá ostrý, znělý výkřik, 
vysoké vřísknutí. Připadá mi, jako by mi rozvibrovalo kosti. I když je 
ode mě tak daleko, že bych na ni nedosáhl, cítím na kůži její horký 
dech a vidím zdvižený černý jazyk, jak na mě křičí.

Zašátrám po pušce, po granátech, po čemkoli.
Příšera vyrazí vzhůru, odrazí se od země a udeří do mě tvrdou kost-

natou hlavou. Zhroutím se na zem, nestvůru na sobě. Je tak těžká, že 
nemůžu popadnout dech.

Sehne ke mně dlouhý hadovitý krk, otevře tlamu a černé pilovité 
zuby pokryje vrstva pěny, jak se přiblíží k mé tváři.

Pak třeskne výstřel.
Tvor překvapeně hodí hlavou vzhůru. Kolem prosviští kulka a škráb-

ne ho na zádech. Příšera zatne pařáty a má kůže i košile na ní se roz-
trhnou.

Další výstřel a příšera vyrazí vzhůru, odrazí se mi od hrudníku 
do korun stromů. Zalapám po dechu, ale to už si stvůra razí cestu 
mezi větvemi. Odrazí se, zamává mohutnými křídly a zazní ještě je-
den výstřel.

„Pojď dovnitř!“ křikne Amy z velína. „Rychle!“
Vyškrábu se na nohy. Z hrudníku mi odkapává krev a košili mám 
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zničenou, ale má zranění nejsou nic ve srovnání s tím, co všechno se 
mohlo stát. Natáhnu ruce nahoru na rampu, Amy mě vezme za paži 
a pomůže mi do modulu.



7

A M Y

Jakmile se dveře zabouchnou, otočím Syna a zkoumám, jestli není 
zraněný. Dokážu myslet jen na jedno: Skoro jsem ho ztratila. Všech-

ny ostatní myšlenky – vzrušení z planety, dychtivé očekávání rodičů, 
strach z příšer tam venku – to všechno je pryč a mé oči a srdce se 
soustředí jen na krev, která Synovi stéká po hrudníku. Odstrčí mi ruce, 
sundá si košili a otírá si jí krev z ran. Nevypadají hluboké, jen roztřepe-
né a nerovné. Vezmu dezinfekci, kterou jsem dostala od Kit pro raněné, 
a postříkám Synovi škrábance.

„Jak jsi věděla, že máš přijít ven a pomoct mi?“ zeptá se mě, pořád 
ještě bez dechu.

„Slyšela jsem, jak ten pterodaktyl, nebo co to je, křičel – znělo to 
o moc blíž než předtím.“ Odmlčím se. „Co to bylo?“

Syn zavrtí hlavou a dívá se na své potrhané triko. „Asi ta příšera, co 
o nich mluvil Orion, nevím. Ty jsi v lese něco viděla?“

Taky zakroutím hlavou. „Co tam bylo?“
„Já... nevím.“ Syn se mi konečně podívá do očí. „Myslíš, že do nás 

ta příšera narazila, když jsme přistávali? Byla dost velká, aby nás vy-
chýlila z kurzu.“

„Nevím,“ odtuším tentokrát já. Teprve teď si uvědomuju, kolik toho 
nevím. Pro začátek třeba co to sakra bylo? Vypadalo to trochu jako ptero-
daktyl, mělo to špičatou hlavu a obrovská křídla a ostré pařáty, ale bylo 
na tom něco hrozně cizího.

Cizí. To je pro nás všechno na téhle planetě. Potlačím zachvění a in-
stinktivně sevřu ještě teplou pušku pevněji.
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Měla jsem tu nestvůru trefi t. Měla jsem ji zabít. Ale moc jsem se bála, 
že omylem trefím Syna.

A taky jsem se bála té věci.
Syn mi vezme pušku. „Vrátím ji do skladu,“ řekne. „A asi bych se 

měl pořádně podívat, co tam máme.“
Zamířím ke kryo komorám a snažím se vytlačit tu příšeru z mysli, 

ale pořád vidím, jak otevírala tlamu a přibližovala se k Synovu obličeji...
Jakmile se vrátím do kryo místnosti, odchytí mě Kit. Několik lidí se 

strachem vzhlédne – vědí, že Syn byl venku, a slyšeli křik té příšery. 
Myslí si, že ho zabila. „Je v pořádku,“ dostanu ze sebe. „Všechno je 
v pořádku.“

Rádi té lži věří, aspoň prozatím.
„Už to bude,“ řekne Kit a odhrne si vlasy, až jí na čele zůstane krvavá 

šmouha. „Potřebuju ještě napravit dvě kosti a pak se sestrami prohléd-
neme ženy, jen preventivně...“

Zhoupne se mi žaludek. Skoro jsem zapomněla – těhotné ženy.
„Můžu ještě něco udělat?“ zeptám se.
Kit se na mě mdle usměje. „Už jsi nám pomohla dost.“
Sleduju, jak jde k poslední skupině lidí čekajících na ošetření. Ruce 

mám od krve a unavené a nechci nic než se schoulit v posteli a na dne-
šek zapomenout. Možná je to celé jedna velká chyba.

„Amy?“ řekne hlas, který znám a který miluju a o kterém jsem si 
myslela, že už ho neuslyším. Panebože, panebože, panebože.

Otočím se a přede mnou stojí, přesně jak si ho pamatuju, táta.
„Tatínku!“ vykřiknu a vrhnu se k němu.
A jeho paže, ty jeho paže mě obejmou, přitisknou mě k sobě a všech-

no je v pořádku, všechno je báječné, protože mám konečně zpátky tátu.
Vzlykám a směju se a zalykám se a zajíkám a pláču a mluvím, všech-

no naráz.
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„Amy,“ řekne rozesmátým hlasem. „Co se děje?“
Ucouvnu. Má na sobě zelenou nemocniční košili, dost podobnou té, 

co se mi snažil navléct Doktor, když jsem se probudila. Skoro všechny 
kryo komory jsou už prázdné, lidé začínají vstávat a z malých kovových 
paží nad kryo boxy stahují košile a navlékají si je. A máma –

Běžím k ní. Sklouznu se kolem otevřených kryo boxů, kde se pro-
bouzejí další zmrazení. Máma. A i když jsem o tom, jak ji uvidím s ote-
vřenýma očima, snila snad milionkrát, ty sny nebyly nic, nic ve srovná-
ní s tím, že ji teď doopravdy vidím.

Máma se směje – hlas se jí láme, jak ho dlouho nepoužívala – ale 
z toho smíchu zní stejná hudba jako vždycky a její objetí je takové, 
jaké ho znám. „Říkala jsem ti, že to nebude tak hrozné,“ pošeptá mi 
do vlasů.

Zalknu se vzlykem. Nic neví. Myslí si, že jsem se taky teď vzbudila. 
Myslí si, že jsem spala vedle ní. Neví o těch třech měsících, co jsem 
prožila na lodi, o těch třech měsících, kdy jsem si myslela, že už ji 
nikdy neuvidím.

Máma mi vezme hlavu do dlaní a já si všimnu, že je má pořád ledo-
vé. Podívám se jí přes rameno k chodbě, která vede ke skladu zbraní, 
k velínu a ven. Chci, aby tu byl Syn. Chci ho představit rodičům. Chci, 
aby pochopil, proč je potřebuju, že teď, když jsou se mnou, je všech-
no lepší. Ale on tu není.

„Zlato moje,“ řekne máma a oči jí přetékají štěstím. „Dokázali jsme 
to! Konečně to máme za sebou.“ Znovu si mě přitáhne k sobě a pevně 
mě obejme. „A teď budeme spolu objevovat úplně nový svět,“ hlesne 
mi do vlasů.

„Tolik jsi mi chyběla,“ pošeptám a zlomí se mi hlas.
Máma se odtáhne a zastrčí mi pramínek vlasů za ucho. „Jak to my-

slíš?“
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Najednou si uvědomím ticho, které se šíří místností. Lidé z lodi os-
tražitě sledují, jak se zmrazení probouzejí, a zmrazení si je prohlížejí 
s jakýmsi strachem a opatrností.

Přistoupí k nám táta a ten pohyb k nám přitáhne pohledy všech ostat-
ních. „Co to máš na sobě?“ zeptá se, když si všimne mé tuniky a kalhot 
z ručně tkané látky.

Obrátím se k mámě a na všechno zapomenu, jsme tu jen my tři. 
Tohle je můj svět: máma, táta a já.

„Vzbudila jsem se dřív,“ odpovím a dívám se přitom mámě do zele-
ných očí, o kterých všichni říkají, že jsou stejné jako moje.

Po tváři jí přelétne lehké zamračení.
„O kolik dřív?“ zeptá se táta.
Odpověď mi zvadne na rtech. Nejdřív jsem si myslela, že to bylo 

o padesát let dřív a že budu stará, až si s tátou budeme takhle povídat. 
Pak jsem si myslela, že se toho ani nedožiju.

„O tři měsíce,“ odpovím. Až teď mi došlo, že čas se zastavil.
„Tři měsíce?“ zalapá po dechu máma.
„Víc než sto dní,“ upřesním. Ke konci jsem přestala počítat, když 

mi došlo, že to nemá smysl, protože čas na Universu se krátí.
„Co se stalo?“ chce vědět máma a chytí mě za zápěstí.
Otevřu pusu, ale nevydám ani hlásku. Drží mě přesně na stejném 

místě, kde mě držel Luthor. Co se stalo? Slíbili mi celý svět, ale vzbu-
dila jsem se v kleci.

Tolik bych jí toho chtěla říct. Potřebuju jí to říct.
Ale když se jí podívám do tváře, jedno vím jistě: Nezáleží na tom. 

Teď ne, ne v tuhle chvíli. Teď záleží na jediném – všichni tu stojíme, 
spolu, živí, spolu.

Táta k nám přistoupí a položí mi ruku na rameno. Otevře pusu a já 
netuším, co chce asi tak říct, ale tohle jsem nečekala: „Co se děje?“
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A ta chvíle, co jsme prožívali spolu, se rozteče jako led, ze kterého 
do odtoku odkapává voda.

Táta se podívá do davu mlčenlivých přihlížejících z Universa – po-
raněných, vyděšených. „Co se děje?“ zopakuje a zní to autoritativně. 
Hledá vůdce, ale Syn tu není.

Lidé z Universa nevědí, jak na to zareagovat. Chvíli vidím svou rodi-
nu, své lidi jako oni. Cizí. Podivné. Právě vylezli z kryo komor, o kte-
rých lidé z lodi ještě nedávno neměli tušení, a teď tady na ně kouká 
tenhle muž s kůží bledou, jako mám já, a chce od nich něco vědět. Jestli 
se mě báli, co si asi tak myslí o tátovi? A o těch ostatních šestadevade-
sáti lidech ze Země, kteří vstávají z ledových hrobů a chystají se to tu 
převzít?

Po chvíli z davu vystoupí Kit. Jenže nepromluví. Oči upře na mě.
Táta se po chvíli otočí a hledá v mé tváři odpověď.
Máma mě ještě jednou pohladí po vlasech a pak ji napětí ve vzdu-

chu přiměje couvnout. Stoupne si vedle táty a já si všimnu, jak se 
o sebe otřeli rukama.

„Amy? Proč jsi tu byla s těmihle lidmi? Co se stalo?“ ptá se stále tiš-
ším hlasem. Poslední otázka je už jen pro mé uši.

„Pojď se mnou,“ pobídnu ho. O tomhle bych si radši promluvila 
v soukromí.

Táta se ale rozhlédne po komorách. „Já tady nevelím,“ řekne. „Ro-
bertson nebo Kennedy –“

„Ti jsou mrtví,“ odtuším.
Podívá se na mě a já ho chvíli nepoznávám. Ještě nikdy se na mě 

takhle nedíval. Ještě nikdy se nedíval, jako by byl plukovník, a ne můj 
táta.

„Co se to tu děje?“ chce vědět.
„Ta-tati,“ zakoktám se. „Stala se... Totiž, ta loď... Je to jinak, než jsme 
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čekali. Tihle lidi se narodili na lodi,“ vysvětlím a mávnu rukou ke Kit 
a ostatním. Dívám se mu do tváře a pozorně čekám, kdy si konečně 
všimne, že všichni z Universa vypadají stejně. Přimhouří oči a uvažuje. 
„Ty to nechápeš. Přihodila se spousta věcí. A my přistáli jen s úniko-
vým modulem. Vlastně – vlastně jsme trochu nabourali. A je tu spous-
ta zraněných a sice máme vůdce, ale –“

Tátův pohled změkne, jak se ze sebe snažím vykoktat vysvětlení. 
Přitáhne si mě, obejme mě a já cítím jeho sílu a poprvé za víc než tři 
století si připadám v bezpečí.

„Chci vědět víc,“ řekne mi tiše. „Potom si popovídáme.“ Přes hlavu 
mi vyštěkne: „Bledsoeová!“

Jakási žena několik řad od nás se postaví do pozoru. Zalapám po de-
chu – znám ji. To je ta, co ji Orion skoro zabil, ta, co jsme ji se Synem 
zachraňovali, zatímco Theo Kennedy se topil. Vzpomenu si na tabulku, 
kterou jsme si před třemi měsíci udělali. Emma Bledsoeová, třicet čtyři 
let, mariňačka původem z Jihoafrické republiky.

„Pane,“ ohlásí se otci.
„Operace Genesis zahájena,“ řekne.
Nevím, co je operace Genesis, ale Emma Bledsoeová evidentně ano. 

Okamžitě začne vyvolávat jména – ostatní vojáky, kteří byli zmrazení –
a poručí jim seřadit se v prostoru mezi lidmi z Universa a ze Země.

Přehlédnu hlavy vojáků a najdu v davu Kitiny oči. Dělá, co může, 
aby přiměla sestry dál pracovat na zraněných, ale v jejím strnulém po-
stoji a v tom, jak se k nám bojí otočit zády, je nefalšovaný strach. Strach 
z mých lidí – strach z táty.

„Tati,“ řeknu. „Máme tu spoustu zraněných. Ten náraz –“
„Pane!“ křikne Bledsoeová a přeruší mě, než stihnu zmínit Syno-

vu teorii, že za havárii můžou ti pterodaktylové. Mluví nahlas a zře-
telně, ale má zvláštní přízvuk – asi britský nebo australský. „Mezi 
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kosmorozenými jsou tři oběti.“ Přejde k tělům lidi, kteří přistání ne-
přežili.

„Co se stalo?“ Táta si mě ani nevšimne a razí si cestu davem. „Tahle 
žena vypadá jako uškrcená.“ Když jí otec hrubě otočí hlavu, aby si mohl 
prohlédnout podlitinu na krku, její kamarádka v davu tiše zavzlyká.

Stranou stojí Lorin, to je ta, co jsem jí zašívala rameno, a dívá se 
na jednoho z mrtvých mužů. Nervózně přešlápne, když se ke mně 
táta a Bledsoeová přiblíží. Bojí se je obejít. Podívá se na mě vyděše-
nýma očima a já jí pošlu soucitný úsměv.

„Co se stalo?“ štěkne znovu táta.
„Museli jsme lidi před přistáním připoutat lany,“ řekne Kit a snaží 

se, aby se jí netřásl hlas. „Sklouzlo jí na krk a –“
„Proč jste nepoužili magnetické popruhy?“ oboří se na ni táta.
„Magnetické... popruhy?“ podiví se Kit.
Táta dojde ke zdi – Lorin hrůzou vykvíkne a klidí se mu z cesty – 

a sehne se. Chvíli šátrá po kovové podlaze a cosi udělá – švihne zápěs-
tím, stiskne tlačítko – a zdvihne se kovový panel. Sáhne dovnitř a vy-
táhne hrst plátěných popruhů s velkými černými přezkami. „Jsou jich 
tu tři tisíce, abyste mohli při nouzovém přistání připoutat lidi k podla-
ze a ke stěnám. Proč jste je nepoužili?“ Zní rozzlobeně, vyčítavě.

„My... nevěděli jsme o nich,“ hlesne Kit pokorně, oči vykulené úle-
kem.

Nedokážu odtrhnout pohled od mrtvol. Taková hloupá smrt. Umřít 
jen proto, že jsme nevěděli o nějakých popruzích.

„Kapitán měl znát správný postup nouzového přistání,“ řekne táta. 
Vyzařuje z něj frustrace a hněv, a i když má na sobě komickou zele-
nou košili, ze které mu kouká zadek, pořád má v sobě víc autority, 
než jsem u něj kdy viděla, a všichni – lidé z Universa i ze Země – po-
slouchají každé jeho slovo.
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„Tak to není,“ namítnu. „Ty to nechápeš, tati, tady to bylo –“
Přeruší mě pohledem a já zmlknu. „Takový zmatek,“ zavrčí. „Bled-

soeová, kde je zdravotnický personál?“
„Tady, pane,“ odpoví Bledsoeová a oddělí pět lidí – tři muže a dvě 

ženy.
„Doktore Gupto,“ řekne táta jednomu z mužů. „Vezměte své lidi 

a pomozte se zraněnými,“ poručí.
Zdravotníci předstoupí, ale já už vím, že takhle to nepůjde. Jestli měli 

lidé z Universa strach z mé světlé kůže a zrzavých vlasů, měli tři měsíce 
na to, aby zjistili, že nejsem nebezpečná. Vidím jejich očima, a i když 
vím, že je to hloupost, chápu, proč před Indem couvají, proč nerozumí 
ženě s jižanským přízvukem a proč radši utíkají ke Kit, než aby se ne-
chali obvázat od černocha. Chci tu zůstat a pomoct – ale co nadělám?“

„Oblékneme se,“ řekne otec Bledsoeové. Lidé z kryo komor po sku-
pinách chodí ke skříňkám ve stěně naproti a oblékají se do toho, co si 
přivezli ze Země. Táta a ostatní vojáci si navléknou uniformy.

Oblečení, tak jiné než ručně tkané a šité tuniky a kalhoty, které 
vyrobili obyvatelé Universa, rozdíly ještě prohlubuje. Syntetické látky 
a jasné barvy září mezi černou a hnědou, do které je oblečená většina 
posádky, jako kazy.

Lidé z Universa počtem víc než desetkrát přesahují lidi ze Země, ale 
všichni se tísní podél jedné stěny. V místnosti je dusno a vedro a pách-
ne tu pot a strach. A vztek.

Chci si tátu zavolat stranou – jestli jim nedokáže, že chce pomoct a že 
jim nic nehrozí, jak tvrdil Orion, budou ho mít za nepřítele. Ale pak se 
otočí k Bledsoeové a řekne: „Půjdeme se podívat do skladu zbraní.“

Jako by nestačilo, že se tu najednou probudilo devadesát sedm lidí 
ze Země a vzali situaci do svých rukou. Když se k tomu všemu přidají 
zbraně, nemůže to dopadnout dobře.
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Dveře do skladu jsou zamčené, a když táta zadá kód, neotevřou se.
„Co se děje, pane?“ zeptá se Bledsoeová.
Táta zavrtí hlavou a zadá kód znovu. Pořád to nefunguje. Jak by 

mohlo? Orion zámek už dávno přeprogramoval.
„Tati, potřebuju s tebou mluvit,“ řeknu a snažím se napodobit jeho 

autoritativní hlas.
„Teď ne, Amy.“
Čekala jsem tři měsíce, než vysloví mé jméno, a připadalo mi to 

jako věčnost. Ale nečekala jsem, že před ním budou tahle dvě slova.
„Hned,“ trvám na svém.
„Amy.“ Táta se otočí od ovládacího panelu. „Asi to úplně nechá-

peš. Jsme na misi. Mám práci. Musíme zjistit, jaká je situace, poradit 
se s vůdcem lodi a převzít kontrolu nad venkovním prostorem.“

„Ale tati, já –“
„Amy, moc rád bych teď všeho nechal a povídal si s tebou. Moc rád 

bych byl pro tebe táta. Ale jsme v kritické situaci a já teď musím přijít 
na to, proč se ten kód změnil, a promluvit si s velitelem lodi.“

„No,“ řekne Syn, když otevře dveře skladu, „tak to je dobře, že jsem 
tady.“
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Ze všeho nejdřív si všimnu pochyb, které má ten muž vyryté do tváře.
„Tati,“ řekne mu Amy, „tohle je velitel Universa. Syn.“ Upře-

ně na mě hledí a chvíli mi trvá, než si uvědomím, že zkoumá moje 
zranění. Navlékl jsem si čistou tuniku a moc se snažím sebou ne-
cukat, když se mi hrubá látka otře o rozedřenou kůži. „Synu,“ po-
kračuje Amy, „tohle je můj otec, plukovník Robert Martin. On má – 
poté co umřeli ti dva zmrazení, má na starosti vojenský personál ze 
Staré Země.“ Hlas se jí zadírá, když otce představuje. Poznám, že jí 
nedošlo, že velení spadne na něj.

Přistoupím k němu, v hlavě mi víří myšlenky a snažím se rozpome-
nout, jak správně oficiálně pozdravit vojáka ze Staré Země. Uklonit 
bych se snad neměl, ne? To mi připadá hrozně archaické – ale to je 
on koneckonců taky.

Než stihnu cokoli udělat, muž se otočí k Amy. „Na ty tvoje hrátky 
nemám čas,“ řekne. „Kde je skutečný kapitán?“

Amy na něj hledí, ramena jí klesají a z očí jí blýská. „Syn je vůdce,“ 
řekne znovu a její hlas má ocelové ostří.

Plukovník po mně hodí opovržlivý pohled. „Vždyť je to kluk.“
„Pane,“ řeknu a z hlasu mi odkapává posměch. „Já jsem velitel Uni-

versa, a jestli se chcete v tomhle modulu dostat za kterékoli zamčené 
dveře včetně těchhle, budete se ke mně muset chovat trochu uctivěji.“

Jedno obočí mu vystřelí vzhůru, ale nehádá se se mnou. „Potřebuju 
přístup k počítači,“ odsekne.

No jistě, xakru.
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Vysvětlím situaci: Jak se otevřelo okno a proměnilo se v rampu, že 
venku je obrovitá příšera, něco mezi plazem a ptákem, která se mi po-
kusila ukousnout hlavu a proti které se nemáme jak bránit, a že počítač 
je venku v otevřeném velíně.

„Chápu,“ odvětí plukovník Martin hlasem, který působí, jako by ho 
můj popis nestvůr nudil, „a ozbrojíme se – ale je naprosto zásadní, aby-
chom měli přístup k počítači.“

Ustoupím mu z cesty, aby si mohli plukovník Martin a ta žena vybrat 
ve skladu zbraně. Amy po mně vrhne tázavý pohled. „Nech to na mně,“ 
pošeptám jí v naději, že ji očima dokážu přesvědčit, aby mě nechala si 
to s jejím otcem vyřídit sám. Jestli chce plukovník Martin mluvit s vůd-
cem, nechci, aby mu někdo připomínal, že jsem mladší než jeho dcera.

Amy z toho nevypadá nadšená, ale přikývne a vrátí se do kryo míst-
nosti. Když se plukovník Martin a jeho kolegyně ozbrojí, zavedu je 
chodbou ke dveřím do velína.

Amyin otec vkráčí dovnitř, jednu ruku téměř ležérně položenou 
na pistoli, kterou má u pasu. Žena, vysoká, štíhlá a s pletí tak tmavou, 
že mi to připadá nemožné, jde za ním a ani se na mě nepodívá. Zavřu 
dveře a snažím se nemyslet na to, jak bezbranní jsme teď vůči nebez-
pečí, které na nás číhá na obloze.

Okamžitě poznám, že na plukovníka Martina ani tu ženu svět venku 
žádný zvláštní dojem neudělal. Když se předtím odklopilo okno,
zaplavil mě tak silný pocit nespoutané svobody, že jsem toužil vyběh-
nout ven a užít si každičkou věc, kterou objevím. Oni se tváří přinej-
lepším neurčitě. Zafouká teplý vánek a já chci zavřít oči a vychutnávat 
vůni rostlin a půdy, kterou přináší, ale oni dva si toho ani nevšimnou.

„Moc se to od Země neliší, ne?“ zeptá se žena polohlasem. Má tak 
silný přízvuk, že bych jí nikdy nerozuměl, kdybych už nebyl zvyklý 
na to, jak mluví Amy.
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Plukovník Martin zavrčí. „Až na toho Pána much, co se tu odehrává.“
Žena zamumlá cosi, co neslyším, a pak přejde na kraj velína. Rozloží 

malou trojnožku a na ni pušku, kterou namíří nad nás, k nebi. Na do-
sah ruky má dvě další zbraně a několik granátů. Aspoň že poslouchali, 
když jsem jim říkal, že ten pták, nebo co to je, je nebezpečný.

„Takže ty jsi velitel lodi,“ řekne mi plukovník Martin.
„Takže vy jste Amyin otec.“
„Já jsem plukovník Martin, a protože generál Robertson a brigádní 

generál Kennedy jsou po smrti, jsem nejvyšší důstojník na téhle misi. 
Tohle je podplukovník Emma Bledsoeová.“

Chvíli mi trvá, než tu informaci zpracuju. To znamená, že nejenže 
se Orion zaměřil na lidi z armády – ale postupoval od těch nejdůle-
žitějších. Podplukovníka Bledsoeovou jsem poznat mohl, když jsem 
ji viděl pod ledem, ale rozhodně jsem nečekal, že plukovník Martin 
bude o tolik jiný než jeho dcera, až se vzbudí. V těch jeho pohrdavých 
očích a toporném držení těla nevidím z Amy vůbec nic.

„Já jsem Syn,“ řeknu prostě.
„Čí syn?“ odsekne plukovník Martin.
„Jmenuju se tak. Syn. A je to taky moje funkce. Takhle říkáme ve-

liteli lodi.“
Plukovník Martin vzdechne a zírá na mě. Koutkem oka zazname-

nám, jak se tváří podplukovník Bledsoeová. Je mnohem mladší než 
plukovník Martin a nedokáže své pocity skrývat tak dobře: Vidím v je-
jích tmavých očích starosti, v lince úst znepokojení.

„Takže ty máš na starosti ty lidi tady?“ zeptá se plukovník Martin.
„Ano.“ Neřeknu mu, že jsem vůdcem jen pár měsíců, že mé velení 

skončilo s přistáním modulu a že má říše byla tak nejednotná, že třeti-
na lidí zůstala na Universu. Nechci o tom vůbec mluvit. Rád bych, aby 
na tom počítači udělal, co je třeba, abychom odsud mohli pryč. Očima 
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pořád těkám k obloze a čekám, že uslyším skřek, který mrazí až do mor-
ku kostí. Jenže nechci, aby zpozoroval můj strach, a tak se snažím sou-
středit na to, co říká.

„Nevím, co vedlo k tomu, že se velení ujal někdo tak mladý jako 
ty,“ pokračuje. „Nevím, co se stalo, že se moje dcera vzbudila dřív 
a zapletla se do toho zmatku tady. Ale podle toho lajdáckého přistá-
ní a všech těch raněných a mrtvých hádám, že nebylo všechno úplně 
růžové.“

„Dost,“ řeknu a zní to spíš jako zavrčení.
Plukovníku Martinovi se na tváři objeví výraz soucitu. „Chci říct – 

je jasné, že jste to neměli jednoduché. Vy všichni, ale ty zvlášť. Stal ses 
vůdcem příliš brzy.“

Hledím na něj a dávám pozor, abych na sobě nedal znát své poci-
ty. Všechno, co říká, je pravda, ale není to celá pravda. Ano, bylo to 
těžké. Ale já tu zodpovědnost přijal s vědomím, že to bude náročné. 
Jenže on mě vidí úplně jinak.

Nevzdal bych to, ani kdybych měl na výběr.
„Situace je prostá,“ pokračuje. „Musíme zvolit vůdce pro lidi z lodi 

i ze Země. Navrhuju, abys předal velení mně, abychom do toho všeho 
vykročili pravou nohou.“

První mě napadne: Ten chlap vůbec nevypadá jako Otec, vůbec nezní 
jako on, ale uvažuje úplně stejně.

Plukovník Martin se posadí na sedadlo před ovládacím panelem – 
do toho, na kterém seděla Amy, když jsme přistávali. Obrátí se čelem 
k druhému křeslu a poklepe na něj. „Posaď se, chlapče,“ pobídne mě 
laskavě.

A já si sednu. Asi už chápu, proč Amy tolik chtěla tátu zpět. Plukov-
ník Martin hovoří s takovou jistotou, že mu skoro uvěřím, že dokáže 
pouhým povelem zaplašit všechny mé problémy.
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Skoro.
„Všechno je úplně jinak, než jsem čekal,“ řekne ztěžka. „Neměl jsem 

velet.“
Já taky ne.
„Nejsem na to připravený.“
Já taky ne.
„Ale všechno se změnilo.“
Já vím.
Plukovník Martin se v křesle zhoupne a podívá se na nebe. „Ko-

lonie měly vždycky problém přežít. Když se osídlovala Amerika, ko-
lonisty dělil od domova a jakékoli pomoci oceán a několikaměsíční 
cesta. Nás dělí mnohem víc.“

Podívám se taky na oblohu, ale nemyslím na Starou Zemi a na to, 
jak je daleko. Myslím na Universum. Je mnohem blíž, ale úplně stejně 
nedosažitelné.

„V prvních koloniích zemřelo mnoho lidí. Říkali Americe ‚Nový 
svět‘, ale tohle je teprve něco, viď, chlapče? Kam se hrabe Amerika.“

„Proč mi to říkáte?“ zeptám se. Je mi jedno, jestli to zní neslušně.
„Chlapče, zamysli se nad tou situací. Je mi jasné, že zatímco jsme 

my ze Země spali, udála se tu spousta věcí a že ses musel chopit vele-
ní. Muselo to být těžké.“

„Ne, ne, ne, ne, ne,“ prosila mě Shelby. Těsně předtím než jsem ji nechal 
umřít.

„Možná mi to nebudeš věřit,“ dodá plukovník Martin, „ale já vím, 
pod jakým tlakem asi musíš být. Ti lidé z lodi evidentně čekají, že 
za ně vyřešíš všechny jejich problémy. Ale to ty nemůžeš, že?“

Tři z mých lidí jsou mrtví, leží tamhle v chodbě, a je to moje chyba. Bar-
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tie a osm set dalších jsou stále na oběžné dráze Země Centauri a budou žít 
a zemřou na pozůstatcích Universa. A to je taky moje chyba.

„Synku,“ řekne plukovník Martin a já si nemůžu pomoct, ale líbí se 
mi, jak to zní. „Asi víš, co musíš udělat.“

„Buď z nás udělají otroky, nebo vojáky,“ řekl Orion. „Buď jim budeme 
sloužit, nebo nás zabijí.“

„Já vám ale svoje lidi jen tak nedám,“ namítnu a otočím se od něj 
směrem ke dveřím do modulu. Vítr mi načechrá vlasy a já si díky 
němu připadám silnější.

„Nic takového nechci, chlapče.“
„Nejsem žádný chlapec. Přestaňte mi tak říkat.“
„Synu.“ Plukovník Martin to vysloví, jako by mu v ústech zůstala 

hořká pachuť. „Tady nejde jen o tebe nebo o mě. Musíme překonat 
svoje ego.“

„Já se svým egem ovládat nenechám,“ opáčím. „Tak se taky nenech-
te. Sice jsem mladší než vy, ale v tom modulu je tisíc čtyři sta padesát 
tři lidí, kteří stojí za mnou.“

Plukovník Martin vstane, až se křeslo roztočí. „To já vím,“ odtuší 
a laskavost je pryč. „Jen jsem si myslel, že bychom se mohli dohod-
nout –“

„To můžeme,“ odvětím prostě. „Máte pravdu – nebylo to jednodu-
ché. A já moc dobře vím, že nejsem v nejlepší pozici.“ Copak je mož-
né, abych si toho po té Bartieho vzpouře nebyl vědom? Vždyť tolik 
lidí raději zůstalo na lodi, než aby mě následovali. A tři už zemřeli jen 
proto, že mi důvěřovali.

„Já nejsem proti vám,“ dodám. „Ale myslím, že není potřeba, aby tu 
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velel jen jeden z nás. Rádi se od vás necháme vést, ale abychom vás 
slepě poslouchali? To po svých lidech nemůžu chtít.“

„Ale postavíš se za mě? Podpoříš mé příkazy?“
„Pokud mi budou připadat rozumné, tak ano. Budu stát vedle vás.“
Jestli si mé formulace všiml, tak to na sobě nedává znát. „První krok 

je jednoduchý. Musíme navázat komunikaci se Zemí.“
„My jsme spojení ztratili už před několika generacemi,“ namítnu.
„Cože?“ vyštěkne plukovník Martin.
„Už je to několik set let, co jsme naposledy komunikovali se Zemí.“
Vidím, jak si za ním podplukovník Bledsoeová neslyšně opakuje ně-

kolik set let. Ale plukovník Martin na sobě nedá jakékoli emoce znát.
„Ale máme tohle,“ dodám a dotknu se počítače. Kov je na dotek hor-

ký, vyhřívají ho dvě slunce. Obrazovka bliká v očekávání hesla.
Plukovník Martin k počítači dojde, ale pak zaváhá. Nechce to udě-

lat přede mnou. Upřeně na něj hledím, jedno obočí mírně povytaže-
né. Obrátí se k počítači a rychle zadá kód.

Obrazovka ožije a já se nakloním blíž, abych lépe viděl. Amyin otec 
neochotně ustoupí, abych měl dost místa. Několik minut je na displeji 
vidět jen otáčející se globus a blikající rámeček a v něm zpracovávám 
data... signál přijat... zpracovávám data. Pak se zář obrazovky zamihotá, 
globus se otevře a odhalí satelit. Objeví se nápis příchozí komunikace.

Plukovník Martin vrhne mým směrem vítězoslavný pohled, ale já se 
soustředím na obrazovku. Vážně je to tak jednoduché? Desetimístný kód 
a najednou mluvíme se Starou Zemí, jako by nás nedělily světelné roky?

Vzduchem se rozezní hlas a zpráva se zároveň objeví i napsaná na
obrazovce. Dech se mi zadrhne v krku. Už několik generací jsme se 
Zemí nekomunikovali. A teď... slyším hlas, který letí přes celý vesmír, 
aby k nám mohl mluvit.

A k tom všemu stačilo jedno heslo.
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Gratulujeme, Universum! Bezpečně jste dorazili do cíle, na planetu 
obíhající dvojhvězdu Centauri.

Hluboký hlas hovoří pomalu a monotónně, ale i tak jsem za text 
na obrazovce vděčný.

Víme, že za sebou máte dlouhou cestu, ale s potěšením vám oznamu-
jeme, že sondy vyslané před přistáním lodi nejenže označily tuto pla-
netu za obyvatelnou, ale také ukazují na výnosné přírodní bohatství! 
Vzhledem k tomu se na Zemi snažíme najít vhodný způsob, jak s roz-
vojem a růstem kolonie, kterou zakládáte, pomoci.

Oni chtějí pomoct kolonii? Proč se nestarali o loď? Když jsme tehdy 
ztratili kontakt, proč se na ho Staré Zemi nesnažili obnovit? Vím, že 
bych měl být z té nové komunikační linky v údivu, ale upřímně jen 
zuřím. Mohli nám pomoct přistát. Mohli nám pomoct předtím, než 
jsme přistáli. Proč nás opustili, nechali nás trčet mezi hvězdami a če-
kali, až přistaneme sami?

Poté co mezihvězdná archa Universum opustila Zemi, jsme pokra-
čovali s výzkumem dlouhodobého cestování vesmírem. Na oběžné 
dráze planety, kterou nyní obýváte, je již umístěna dálkově řízená ves-
mírná stanice, která umožní rychlejší satelitní komunikaci mezi plane-
tami. Vaším prvním úkolem je nalézt sondy vyslané z lodi. Jsou vyba-
vené moderními technologiemi a pomohou naší komunikaci.

Veškerá pozornost plukovníka Martina se upírá na obrazovku, za-
tímco já si přeju, aby byl ten člověk chvíli zticha a my se mohli na něco 
zeptat.
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Po vašem přistání byl okamžitě vyslán signál přímo Burze fi nančních 
prostředků. Ujišťuji vás, že touto dobou připravuje BUFIP vyslání mo-
dulu plného pomoci a zásob pro vaši kolonii. Díky moderní technologii 
se k vám modul dostane velmi brzy.

 Zírám na obrazovku.
Brzy? Co to znamená?
Universu trvalo tři sta let, než na planetu doletělo.
Podívám se na plukovníka Martina. Ruka mu cuká k ovladačům. 

Bojuje sám se sebou – má ho přerušit a nechat si všechno vysvětlit, 
nebo má počkat, až ten člověk domluví?

Pak hlas zvážní.

Považujeme za nutné vás informovat o nebezpečích, která existují 
na planetě. Zaprvé bychom vám rádi připomněli, že únikový modul 
i Universum samotné jsou vybaveny nouzovým zámkem, a pokud 
budete potřebovat, můžete se zamknout uvnitř, než dorazí pomoc.

Zprávu na chvíli přeruší šum. Plukovník Martin si prohlíží ovlada-
če, ale není si jistý, co stisknout.

Je nezbytně nutné, abyste s námi co nejdříve prostřednictvím son-
dy navázali komunikaci, abychom mohli přesněji přenášet informace, 
které jsme shromáždili o populaci nebezpečných –

Ozve se lupnutí, pak praskot a pak hlas najednou přehluší šumění. 
V uších mi zazní vysoký pisklavý zvuk a obrazovka zčerná.

Zavládne strašidelné ticho, komunikace se Starou Zemí je znovu 
přerušena.
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„Co se stalo?“ zeptám se plukovníka Martina, který se sklání nad 
počítačem.

„Nevím...“ Píše něco na obrazovku, ale ta zůstává černá. „Možná se 
komunikační systém porouchal, když jste mi málem havarovali s mo-
dulem.“

Než stihnu něco říct k tomu, jak si nárokuje modul za svůj, zahřmí 
za námi výstřely, tak nečekaně, že mě to vyleká.

Bledsoeová dřepí na podlaze velína, opírá se loktem o zeď a peč-
livě míří. Podívám se tím směrem a uvidím nad námi stoupat to 
stvoření, které se s roztaženými pařáty už už chystá nás roztrhat 
na kousky.

Zazní další výstřel a po něm pronikavý řev. Příšera změní směr, ale kul-
ka ji nezasáhla.

„Co to sakra je?“ vyštěkne plukovník Martin. Sám už má pistoli 
v ruce, klouby celé bílé, jak ji svírá.

„Je to ta samá nestvůra, co jsem viděl předtím,“ odpovím a snažím 
se o klidný hlas. „Amy říkala, že vypadá jako –“ vzpomínám na to slo-
vo – „jako nějaký dinosaurus, ehm... tero...“

„Já vím, jak to vypadá, krucinál, ale co to je?“
Skryju úsměšek. Takže jsme konečně narazili na něco, co dokáže plu-

kovníka Martina vyvést z míry. „Než jsme přistáli, dostali jsme varování 
před...“ Odmlčím se. Zní to hloupě, ale žádné jiné slovo mě nenapadá. 
„Příšerami.“

Plukovník Martin zamžourá na stvoření nad námi. Je obrovské –
i v téhle dálce částečně cloní sluneční světlo.

Bledsoeová naposledy vystřelí, ale je jasné, že příšera uletěla příliš 
daleko.

„Ano, sice jsme havarovali,“ namítnu, „ale já mám dojem, že za to 
možná může jedna z těch nestvůr.“
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„Neplýtvejte municí,“ štěkne plukovník Martin na Bledsoeovou. Ta 
sice neskloní zbraň, ale vidím, jak jí ukazováček sklouzne ze spouš-
ti. „Měli bychom se vrátit dovnitř, tady není bezpečno. Rád bych se 
něco dozvěděl o téhle ‚populaci nebezpečných‘ bla bla bla,“ pokračuje 
a obrátí se ke mně. „Já s Bledsoeovou půjdeme s dalšími osmi muži 
ven. Jestli najdeme sondu, měli bychom být schopni navázat bezpeč-
né, stabilní spojení se Zemí a udělat si lepší představu o tom, co nás 
tu čeká.“

Plukovník Martin zamíří ke dveřím. Bledsoeová pomalu couvá, ruku 
stále na zbrani. „Synu, potřebuju, abys uklidnil svoje lidi,“ řekne mi plu-
kovník Martin a je to rozkaz, ne žádost.

„Já půjdu s vámi,“ odvětím.
Zarazí se, ruku na dveřích. „To není pro civilisty.“
„Mí lidé musí vidět, že jsme si rovní. Musí vědět, že se angažuju, 

a já mám právo vědět, co říkáte lidem na Zemi.“
„Samozřejmě,“ přitaká plukovník Martin. „Ale v tuhle chvíli je dů-

ležité, aby se měli ke komu uchýlit. Musíš být to zdravé jádro, musíš 
být skála, o kterou se můžou opřít.“

„Já –“
Plukovník Martin otevře dveře a pobídne mě dovnitř. Emma Bled-

soeová za námi okamžitě zabouchne a zamkne. Vzduch v modulu má 
hořkou a kovovou pachuť, když ho srovnám s teplým, čerstvým ván-
kem, který jsme nechali venku.

„Já tě potřebuju tady, Synu,“ řekne plukovník Martin. „Potřebuju, 
aby modul chránil někdo, komu věřím.“

„Ale –“
„Nechávám ti tu cenný náklad: naše lidi. Tvoje lidi. Myslíš, že to zvlád-

neš?“
„Ano,“ odpovím, „ale –“
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„Dobrá, dobrá, to jsem rád, že se shodneme,“ přeruší mě a zamíří 
ke skladu zbraní.

Nedokážu nemyslet na to, že se ze mě stala fi gurka, za jakou mě 
Orion celou dobu měl.
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Za rohem vrazím do Emmy. „Co se stalo?“ zalapám po dechu. Když 
jsem zaslechla výstřely a křik dalšího pterodaktyla, rozběhla jsem 

se chodbou k velínu.
Vypadá překvapeně. „Nic,“ odtuší. Projde kolem mě a začne na vo-

jáky shromážděné kolem kryo komor štěkat příkazy.
Srdce mi zase začne tlouct, až když uvidím Syna a tátu ve skladu, 

živé a zdravé. Táta se zcela soustředí na výběr zbraní. Syn se tváří ode-
vzdaně, téměř uraženě, ale věnuje mi úsměv, ze kterého se mi srdce 
znovu zastaví.

„Co se to děje?“ zeptám se, stále bez dechu. Všimnu si, že dveře 
do velína jsou zamčené.

„Amy, všechno je v pořádku. Vrať se k mámě,“ řekne mi táta.
Ignoruju ho a otočím se k Synovi.
„Zase jsme viděli tu p–“ Syn chce říct „příšeru“, ale zarazí se. „Zase 

jsme viděli to stvoření. Ale nepřiblížilo se.“
Zahlédnu v tátově ruce čtyřiačtyřicítku. „Vy to chcete ulovit?“
Táta se zatváří překvapeně. „Jen se bráníme. Půjdeme s dalšími de-

víti lidmi najít sondu a pokusit se obnovit spojení se Zemí.“
„Moment, obnovit?“ Otočím se k Synovi. Jeho oči mi řeknou všech-

no, co potřebuju vědět. „Vy jste mluvili s lidmi na Zemi?!“ vyjeknu. 
„To je – páni! To je úžasný! Co říkali? Jak to teď vypadá na Zemi? Co 
budou dělat?“

„Komunikace se přerušila,“ řekne Syn. „Ale pošlou nám pomoc. 
Myslí si...“ Zamračí se. „Myslí si, že ji k nám dokážou dopravit.“
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Spadne mi brada. „Vážně?!“
Syn přikývne, ale není ani zdaleka tak nadšený jako já. Země! Trva-

lo to dlouho, ale už jsme zase v kontaktu se Zemí!
„Amy, já potřebuju pracovat. Vrať se k mámě.“ Táta zasune čtyřia-

čtyřicítku do pouzdra a začne prohlížet granáty a výbušniny na jiné 
polici.

„Jdu s vámi!“ vyhrknu a vejdu za nimi do skladu. Syn po mně střelí 
temným pohledem, ale nevěnuju mu pozornost. „Tati, nech mě jít taky! 
Musím ven. Vždyť já tu planetu ještě ani pořádně neviděla!“

„Ne,“ řekne táta, aniž by vzhlédl.
Cuknu sebou, jako bych místo jednoho slova dostala políček. „Tati,“ 

naléhám. „Prosím, nech mě jít. Nebudu překážet. Vezmu si pistoli – 
můžu vám pomoct. Nech mě taky jít.“

Táta se na mě podívá a chvíli mi jen tak hledí do prosebných očí. 
„Ne,“ hlesne konečně.

„Ale –!“
„Ne. Jdi za mámou.“
„Tati!“
Syn maličko zavrtí hlavou, abych toho nechala. Přimhouřím oči. Po-

znám, že i jemu táta zakázal jít ven – ale on tam před chvílí byl. Viděl 
ten svět. Ani nechtěl, ale stejně ho viděl.

Otočím se na patě a vyjdu ze skladu. Vím, že se chovám jako malé 
dítě. Vím, že je to nesmyslné a nedospělé a absurdní. Ale nemůžu si 
pomoct. Předtím jsem se soustředila jen na záchranu Syna, ale teď 
chci vidět Zemi Centauri na vlastní oči.

Potřebuju to.
U dveří do kryo místnosti se zastavím a zhluboka se nadechnu. Při-

nutím se uvědomit si, co se doopravdy děje. Kryo místnost je přecpaná, 
ale lidé v ní jsou rozdělení nerovnoměrně. Těch téměř patnáct set lidí 
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z lodi se shluklo u jedné stěny, co nejdál od kryo komor. Lidé ze Země 
se věnují obyčejným činnostem – vybalují si věci ze skříněk, připravují 
na provizorních stolech z vozíků vědecké přístroje a povídají si. Z obou 
stran místnosti vyzařuje nervozita, ale také strach. Neznámého se lidé 
vždycky bojí.

Kolem mě projde Emma s dalšími osmi vojáky. Všichni se tváří váž-
ně. Mají na sobě uniformy a jsou po zuby ozbrojení. Vzpomenu si 
na pištivý řev, který vydávala ta létající stvoření, a po zádech mi neče-
kaně přejede mráz. Země Centauri tu není pro moje obveselení. Vím, 
že táta udělal dobře, když mi zakázal jít s ním, ať se mi to líbí, nebo
ne.

Jenže když jsem ho rozmrazovala, nečekala jsem, že mě zamkne 
v modulu. Všechny kryo komory jsou už prázdné, jako zapomenuté 
mušle vyplavené na pláž.

Všechny kromě jedné. Ta je Orionova.
Pohledem zabloudím ke dveřím do genetické laboratoře na druhé 

straně kryo místnosti. Proklouznu mezi rozmrazenými lidmi, a jakmile 
dojdu ke dveřím, zadám příslušný kód a přejedu palcem po biometric-
kém scanneru. Jen málo lidí má do téhle místnosti přístup, ale Syn mi 
zařídil, abych se dostala, kam chci.

Když vejdu, dveře se za mnou zavřou.
Jsem sama, jen se svými myšlenkami a relativním tichem.
A s Orionem.
Dojdu k jeho kryo komoře. Na rozdíl od těch, ve kterých spali mí 

rodiče, je tahle komora samostatná jednotka. Stojí svisle a na muže 
v ledu je vidět malým kruhovým okénkem.

Jak se přibližuju, mé kroky se zpomalují.
Nechci to přiznat, ale začínám v Synových rysech Oriona pozná-

vat. Podívám se na skleněný válec na druhé straně místnosti. Stačilo 
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by jen vytáhnout ze zlatavého slizu jeden z desítek droboučkých plo-
dů a proměnit ho v dalšího Syna.

Dalšího Syna ne... jen dalšího člověka se stejným tělem. Uvnitř je 
Syn úplně jiný než Orion.

Oriona bych nikdy milovat nemohla.
Když mě Syn vytáhl z kryo komory, neuvědomil si, že mě vzbudí 

a že už mě nebudou moci znovu zmrazit. Ale Orion to věděl. A když 
vytahoval Robertsona a Kennedyho, věděl, že se udusí trubičkami 
a kryo tekutinou, že zemřou s vypoulenýma očima a do poslední 
chvíle se budou snažit proškrábat sklem ven.

Věděl to.
Podívám se na časovač pod Orionovým obličejem. 05:23:34... 33... 

32... 31...
Sehnu se a rychle znovu nastavím časovač na 24:00:00.
Dalších čtyřiadvacet hodin v ledu. Syn dokázal odpočet naprogra-

movat na delší úsek, ale občas stávkuje. Kontroluju ho teď každý den.
Přinutím se dívat do jeho zmrzlé tváře, do těch ledem pokrytých 

očí. Nechci, aby tu vůbec byl, vždyť ho od nové planety dělí jen led.
Ale když už nemůžu nový svět vidět já, aspoň se postarám, aby ho 

neviděl ani on.
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Dopřeju si trochu čerstvého vzduchu, než zavřu dveře velína za vo-
jáky, kteří se vydali na novou planetu. Nevím, jak dlouho tam 

stojím, čelo přitisknuté na chladný kov.
Už to začalo.
Cítím, jak málo mám situaci pod kontrolou, jak mi klouže mezi 

prsty.
Zavřu oči a hlasitě vydechnu. Nesmím takhle uvažovat. Nesmím žít 

v Orionových obavách.
Z kryo místnosti sem zazní hluk a přeruší moje temné myšlenky. 

Nejdřív si říkám, že je to jen přirozený zvuk patnácti set lidí namačka-
ných v jedné obrovské místnosti, ale pak vše překřičí jeden rozezlený 
hlas. Trhnu sebou a rozběhnu se do kryo místnosti.

„Co se stalo?“ křikne ženský hlas, když se tlačím davem, který se 
shromáždil kolem poslední řady kryo komor.

Stojí tam Amy a před ní vysoká žena ze Země s dlouhými, hubený-
mi pažemi a bujnými, hustými vlasy. Když znovu zakvílí, slova jí trhají 
mohutné vzlyky. „Co se sta-stalo?“

Amy rozhodí rukama a chce o krok ucouvnout, ale kryo komory ji 
nepustí. Zmrazení se shlukli kolem ní a mí lidé na ně zírají s nervózní 
obezřetností v očích.

Amy cosi řekne tak tiše, že to neslyším, ale žena na to vyjekne tak, 
že to slyší všichni: „Byl zavražděn?!“

A xakru.
Naberu tempo a mířím k Amy a té ženě. Každého, kdo se mi plete, 
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přitom odstrčím z cesty. Když k nim dojdu, Amy kývne směrem k pla-
čící ženě a zašeptá: „To je Juliana Robertsonová.“

Robertsonová – jmenuje se stejně jako jeden z těch, co Orion od-
pojil.

„Můj manžel!“ zaječí Juliana, jednu ruku přitisknutou na dvířka 
kryo komory s číslem 100.

Pak zatne ruku v pěst. Otočí se, drapne Amy za tuniku a prudce si 
ji přitáhne k sobě. „Co se stalo?“ zeptá se divoce. „Řekni mi, co to bylo 
za hajzla, co zabil mýho manžela!“

Amy má oči vyvalené strachem. „Byla to –“ Odmlčí se. Vím, že chce 
říct, že to byla nehoda, ale nedokáže tu lež ani vyslovit.

„Kdo?!“ zaburácí jí Juliana Robertsonová přímo do tváře. Amy se-
bou cukne a já Julianu odstrčím a přitáhnu Amy k sobě. Ztratí o nás 
zájem a otočí se k davu lidí z lodi, kteří se kolem ní sešli. „Kdo z vás 
to byl, vy zrůdy?“ zaječí a mě na chvíli zaujme ta ironie. Myslí si, že 
jsme zrůdy, protože vypadáme jeden jako druhý, a přitom úplně stej-
ně mí lidé říkali Amy, protože je jiná. „Kterej srab zabil mého manžela 
ve spánku? Ukaž se!“ Úplně zuří a divoká nenávist z ní jen tryská.

Mí lidé nevědí, jak na to reagovat. Pro ně jsou zmrazení nebezpeč-
ní. Mnoho z nich s Orionem a s tím, co udělal, souhlasí. A Juliana má 
na sobě totéž zeleno-hnědé oblečení, co ostatní lidé z armády – je 
voják, a vzhledem k výcviku, kterým prošla, ještě nebezpečnější.

Jejich oči se obracejí ke mně – to já je mám ochránit.
Juliana jejich pohledy sleduje až ke mně, ale neví, co to znamená. 

Myslí si, že na mě ukazují jako na vraha jejího manžela.
S křikem se na mě vrhne, a než stihnu zareagovat, její pěst mi do-

padne na levou tvář, až zvrátím hlavu nazad. Zavrávorám a zvednu 
obě ruce na obranu.

„Nesahejte na Syna!“ křikne jeden z kosmorozených – muž jmé-
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nem Heller, na Obytné palubě býval rančerem. Přiskočí a chytí Julia-
nu za ruku, když se napřahuje k další ráně.

„Ne, počkejte –“ začnu.
„Nech ji být!“ vykřikne další z rozmrazených žen a vmísí se do vznik-

lé rvačky.
A zničehonic je to tu. Chaos.
Lidé ze Země jsou sice divočejší, ale mí lidé jsou v převaze, patnáct 

na jednoho. Souboj se stupňuje a zmrazení ustupují, až stojí zády u kryo- 
komor. Veškeré zvuky se topí ve výkřicích a řevu. Jakási žena – pravdě-
podobně matka, protože mají stejné zelené oči – vezme Amy za zápěstí 
a táhne ji od rozvášněného davu pryč. Spolknu knedlík v krku. Je to 
moje chyba, že se lidé snížili k násilí, stejně jako na Universu. To já nedo-
kážu zaručit Amy bezpečí. Zabořím prst do wi-comu – je to k ničemu. 
Nefunguje tady.

Vylezu na nejbližší stůl a vykřiknu: „Přestaňte! DOST!“
Ale nic se neděje.
Tenhle boj se zrodil ze strachu a vzteku.
Pěsti buší do masa, z nových ran se řine krev. Do davu letí židle, na-

čež jí někdo s ohlušujícím třísknutím praští do kryo komory. Juliana 
Robertsonová se po mně s křikem a divoce rozevlátými vlasy vrhne, 
ale jeden z mých lidí ji zachytí a mrští jí o kryo komoru. Slezu ze sto-
lu, vmáčknu se mezi rvoucí se těla a jsem za svou snahu bit.

„DOST!“ zaburácí ode dveří plukovník Martin. Lidé, kteří jsou 
k němu nejblíž, se zarazí, ale boj zuří dál. „ŘEKL JSEM DOST!“ vy-
křikne znovu a kráčí přímo středem davu. „USTUPTE!“

A oni ustupují.
Vojáci, které tu nechal s námi, se přestanou rvát. Dokonce i Juliana 

Robertsonová. Z obou nosních dírek jí teče krev a oči má zarudlé, ale 
povolí pěsti a tiše ustoupí.
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„Co se to tu sakra děje?“ zuří plukovník Martin. Pohledem těká 
mezi mnou a Julianou. Souboj se zklidňuje a za ním se rozestupují 
lidé, které vzal s sebou hledat sondu.

„Můj manžel,“ procedí Juliana mezi zuby. „Zabili ho, pane.“
Plukovník Martin přikývne. „Já vím.“
Julianě se zablýskne v očích.
„Odchod. Jděte do skladu a trochu se uklidněte.“
„Zabili ho.“
„Odchod.“ Hlas plukovníka Martina nesnese odpor, a tak se Juliana 

otočí na patě a odkráčí do místnosti, kde byly uložené kufry. Několik 
dalších vojáků jde za ní.

Mí lidé se na mě dívají a já kývnu směrem k druhé straně kryo míst-
nosti. Jsou dál připravení k boji. Není konec, jen přestávka.

Plukovník Martin dojde ke mně, v očích vztek. „Tomuhle říkáš ve-
lení?“ zavrčí polohlasem. „Tomuhle říkáš vláda?“

„Ne,“ odseknu a pak dodám: „Pane.“
Teď, když je po boji, se Amy s matkou přiblíží. Ve tváři plukovníka 

Martina něco změkne, když je uvidí.
Pak přejde dopředu a pozornost se upře k němu. „Poslouchejte mě 

všichni – vy z lodi i ze Země – mám pro vás novinku. Ale nejdřív jed-
no varování: Jestli nebudeme spolupracovat, nikdy na téhle planetě 
nepřežijeme.“

Mluví nahlas a pevně, ale nekřičí. Přesto sleduju, jak mé lidi opou-
ští bojovnost a vztek a jak mu naslouchají.

„Tu sondu jsme skutečně našli, asi kilometr odsud, na kraji lesa, 
ve kterém jsme přistáli. Komunikaci se Zemí se nám nepodařilo na-
vázat, ale já doufám, že budeme brzy schopní naši mateřskou plane-
tu kontaktovat.“

Zhluboka se nadechne. Všechny oči se upírají na něj.
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„Také jsme zahlédli stvoření, která odsud slyšíte. Jsou to velcí pla-
zovití ptáci a vypadají jako dravci.“

S těmi slovy projede celým davem zachvění. Tohle znamená, že 
všechny noční můry, které o planetě měli, se teď splnily.

„Musíme se mít neustále na pozoru před nebezpečím, které na pla-
netě číhá. A musíme bojovat proti němu, ne proti sobě navzájem.“

Plukovník Martin přehlédne chaos, který souboj způsobil – pře-
vrácené stoly a židle, cákance krve, potrhané oblečení.

„Je jasné, že nebudeme moci zůstat uvnitř modulu donekonečna, 
a to i přesto, že nám poskytuje určitou ochranu. Vzhledem k tomu 
bude naše první mise zaměřena na přežití – sehnat jídlo, vodu a pří-
střeší. Na tom se musíme podílet všichni. Začneme zítra.“

Vrhne po mně znechucený pohled. „A ne že se zatím navzájem po-
zabíjíte.“
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Brzy potom, co přerušil tu katastrofální bitku, si mě táta vezme stra-
nou. „Můžeme si někde promluvit?“ zeptá se vážně.

„V genetické laborce,“ řeknu a kývnu tím směrem. Syn se mi přes 
zaplněnou místnost krátce podívá do očí. Kdybychom tak měli aspoň 
chvilku pro sebe, třeba bychom si mohli společně srovnat v hlavě, co 
už o tomhle světě víme. Ale Syn tu má skoro patnáct set lidí, na jejichž 
otázky musí neprodleně odpovídat. Já mám jen jednu.

Táta jde za mnou na druhou stranu místnosti a nic neříká, ani když 
biometrický scanner u dveří pozná můj genetický podpis. Počká, až 
se za námi zavřou dveře, a pak teprve promluví.

„Kdo to je?“ zeptá se a dojde ke kryo komoře. Orion zamrzl v po-
hybu, ruce se pokouší zatnout do skla a oči má pod ledem vypoulené.

„To je ten, co zabil manžela Juliany Robertsonové. A tebe se taky 
pokusil zabít.“

Táta se ke mně otočí. „Spousta se toho udála, co jsem spal. Musíš 
mi všechno říct.“

Ani se nepotřebuju ptát, proč to chce po mně, a ne po Synovi. Stejně 
téměř zaváhám, než promluvím. Nepodrývám Synovu autoritu, když 
to tátovi řeknu, místo abych trvala na tom, aby se zeptal přímo jeho?

Ne... ne. Můj otec potřebuje znát o Orionovi pravdu a já vím, že Sy-
novi by se nechtělo všechny jeho chyby popisovat. Táta nepotřebuje 
výmluvy – potřebuje vědět přesně, proč je Orion nebezpečný. Vysvět-
luju, jak nejlíp dovedu, kdo Orion je a proč si myslel, že zabitím vojá-
ků zachrání vlastní lidi. Neřeknu mu, že Syn má v plánu nechat tátu 
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a ostatní, aby ho soudili a potrestali. Navléknu to tak, že Orionovým 
trestem je být zmrazený – nechci, aby byl vzhůru, ani kvůli soudu ne. 
Chci, aby žil stovky let uvězněný v ledu, jako jsem musela žít já.

Táta vrtí hlavou a snaží se pochopit, proč Orion nechal jeho přátele 
roztát a zemřít. Natáhne ke mně ruku a zastrčí mi zbloudilý pramí-
nek zrzavých vlasů za ucho. „Tolik jsi toho tady musela vydržet,“ řekne 
a hlas se mu láme lítostí.

Pravá ruka mi nevědomky sklouzne k levému zápěstí, promne ho 
a znovu najde místo, které před třemi měsíci držel a tiskl k zemi muž, 
který si liboval ve zlu, jež páchal.

Táta mě obejme. „Lidé z lodi,“ začne něžně, „jsou jiní, než jsem če-
kal.“

„Taky jsem čekala něco jiného.“
„Kdybys mi mohla jakkoli pomoct jim porozumět...“
Pustím si zápěstí a spolknu, co jsem chtěla říct.
Táta začne přecházet po místnosti – to jsem pochytila od něj. „Ti 

lidé,“ řekne, „všichni vypadají stejně a vede je nějaký kluk a je jich 
míň, než by se touhle dobou dalo čekat.“ Připomíná mi zvíře v kleci, 
jak se u zdi vždycky prudce otočí a rázuje k té protější. „A jestli jsou 
záznamy ze sondy v pořádku, cesta sem netrvala tři sta let... sonda 
ukazuje, že uplynulo přes půl tisíciletí.“

Takže tak dlouho obíhalo Universum kolem planety pod tyranskou 
nadvládou Otců: o dvě stě let navíc. Šest, možná sedm nebo osm Otců? 
A jeden Syn, který se vzepřel.

„Co se za těch pět set let stalo?“ pokračuje táta, ale mluví spíš sám 
k sobě než ke mně. „Co to se sebou provedli? Zřejmě nějaká genetic-
ká modifi kace. Ale změnila se i jejich společenská pravidla...“

„Ano, pohrávají si s genetickou modifi kací,“ řeknu. Táta obrátí po-
zornost ke mně. Poslouchá mě s takovým zaujetím, jaké jsem u něj ješ-
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tě nikdy neviděla. „Totiž určitě to nějak udělali, aby vytvořili to mono-
etnikum, ale taky vím, že dětem před narozením píchají nějaký genetic-
ký materiál.“ Táta nic neříká – z jeho pozornosti jsem trochu nervózní, 
a tak blábolím. „Řekli mi, že to je prevence. Rasové rozdíly berou jako 
příčinu konfl iktů – a taky náboženství a cokoli jiného, kvůli čemu by 
spolu nesouhlasili nebo se hádali.“

Táta se zatváří zamyšleně. „Zníš přesně jako oni,“ řekne konečně.
„Pardon?“
„Vždyť se poslouchej, jak to říkáš,“ odvětí. „Pardon.“ Zní to vyčíta-

vě. „Vždyť jsi od nich pochytila ten jejich přízvuk.“
„To není pravda!“
Upřeně se na mě zadívá. „Ale je.“
Zamračím se. Ani nevím, co na tom záleží. Možná zním jako oni. 

No a co?
„Co mi ještě můžeš říct?“ Táta na mě hledí. „Co jsi zjistila, když jsi 

byla vzhůru?“
Zjistila jsem, jak moc je život křehký. Zjistila jsem, že někoho stačí 

znát pár dní a nikdy nezapomenu dojem, který ve mně ten člověk 
zanechal. Zjistila jsem, že umění dokáže být krásné a smutné zároveň. 
Zjistila jsem, že když tě někdo miluje, počká, až se do něj zamiluješ 
i ty. Zjistila jsem, že ať chceš něco sebevíc, neznamená to, že to dosta-
neš, že „ne“ někdy nestačí, že život není fér, že mě mí rodiče nedoká-
žou zachránit a možná vůbec nikdo.

„Nic moc,“ zamumlám.
„Ale no tak.“ Táta se zastaví čelem ke mně. „Jakýkoli detail, sebe-

menší, by mi mohl pomoct těmhle lidem porozumět.“
Nelíbí se mi, jak říká „těmhle lidem“, jako by byli něco méně, když 

se nenarodili na Zemi.
„Ty chceš vlastně vědět,“ řeknu, „jak to udělat, abychom se tu na-
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vzájem neroztrhali, co?“ Tu rvačku předtím si všichni pamatujeme až 
příliš čerstvě. Jsme soudek s prachem. Stačí jiskra a vybuchneme.

„Pojďme ven,“ vyhrknu prosebným hlasem. „Ať všichni vidí plane-
tu. Ať vědí, co je za zdmi. Oni – nikdy neměli nic než ocelovou klec. 
Když otevřeš dveře, když jim ukážeš svět, zamilují si ho a udělají pro 
úspěch téhle mise cokoli. Udělají cokoli, aby si vybudovali nový do-
mov.“

„Není to bezpečné –“ začne táta, ale já ho přeruším.
„Nejnebezpečnější teď je nechat ty dveře zamčené. Otevři je, jinak 

se těmi stěnami prokoušou.“

Táta posílá lidi ven zhruba po stovkách, na každých deset lidí je-
den ozbrojený voják. Když organizuje skupiny, věnuju Synovi vítězo-
slavný pohled. Zamračí se a odvrátí se.

„Co ti je?“ zeptám se tiše, když táta vysílá první skupinu.
„Nic.“ Syn se mi nepodívá do očí.
„Ne,“ namítnu tak rozhodně, že se na mě překvapeně podívá. „Ne-

můžeš být jen tak nevrlý a neříct mi, co se stalo. Co tě trápí?“
„Nepřipadá ti to trochu jako... manipulace?“ zeptá se.
„Co?“
Syn se podívá na dveře, kde stojí táta a rozdává příkazy vojákům, 

kteří před ním stojí v pozoru.
„Táta?“ zeptám se nevěřícně. „Ty myslíš, že s námi manipuluje?“
„Něco takového by udělal Otec,“ hlesne Syn a znovu se vyhne 

mému pohledu. „Ukázat lidem něco velkého, aby jejich pozornost 
odvedl od toho, co je doopravdy důležité.“

„A od čeho myslíš, že chce táta odvést jejich pozornost? Od plane-
ty? Protože tu jim přesně dáváme. A byl to můj nápad, ne jeho.“

Syn nejdřív neodpoví. „Promiň,“ řekne pak konečně, i když se mi 
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moc nechce mu věřit. Obrátí se ke mně. „Promiň,“ řekne znovu, ten-
tokrát upřímně. „Nemyslím si, že je tvůj táta jako Otec.“

Věnuju mu mdlý úsměv, ale oba víme, kde se tyhle myšlenky vzaly. 
U Oriona. Je zmrazený, a stejně mu neutečeme.

Táta si dává pozor, aby bylo na první pohled vidět, že nejdřív jdou 
ven lidé z lodi, a to i přes protesty vědců jako moje máma, kteří se už 
nemůžou dočkat, až začnou s výzkumem a prohlídkou planety. Mys-
lím, že Syn je za to přinejmenším vděčný, a vím, že lidé z Universa mají 
z té příležitosti radost.

Ne že by ji všichni využili. Jen něco přes polovinu lidí z lodi se od-
váží jít ven, i s ozbrojeným doprovodem. Jsou vyděšení a stěny, které 
znají celý život, pro ně znamenají bezpečí. Modul už začíná smrdět 
lidským pachem a odpadky. Táta poručí Emmě, ať nechá vynést těla 
tří lidí, kteří nepřežili přistání, a pohřbít je, ale s těmi ostatními pachy 
se toho moc dělat nedá. Nevím, co budeme dělat, až nastane čas opus-
tit modul nadobro. Kit vypadá vyčerpaně a její zásoby žlutých náplastí 
proti úzkosti se tenčí.

Světle zelenou phydusovou náplast ale na sobě nemá nikdo.
My se Synem jsme v poslední skupině – spolu s lidmi ze Země, kteří 

už jsou netrpěliví. Vědci dychtivě čekají v hloučku u dveří. Máma má 
v rukou nádoby na vzorky a usmívá se tak, že z toho bolí koutky i mě. 
Táta stojí u dveří do velína a počítá nás, když kolem něj procházíme.

Když se přiblížíme k velínu, vezmu Syna za ruku. Nervózně se po-
dívá po tátovi, jehož očím nic neunikne, ale já ho nepustím.

„Připravená?“ zeptá se mě Syn, když procházíme dveřmi do nové-
ho světa.

Jsem tak rozrušená, že ani neodpovím. Zaplaví mě vlna horka – ale 
je to jen teplý vánek končícího letního dne, ne dusivý, nedýchatelný 
vzduch ve stísněném modulu.
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Emma Bledsoeová stojí na stráži u ovládacího panelu, pušku připra-
venou, a očima prohledává les i oblohu, jestli se neobjeví další příšery –
nebo cokoli jiného, co by se mohlo skrývat v šeru. Pohlédnu na ten 
výjev před sebou a vnímám ho o moc víc než minule, když jsem byla 
z modulu venku. Tehdy mě příliš zaměstnával strach o Syna a hrůza 
z pterodaktyla, než abych si všímala něčeho jiného. I teď musím potla-
čovat strach z toho, jaká stvoření se mohou skrývat v rostoucí temnotě, 
a musím se přinutit na ten svět pořádně podívat. Les, jaký je kolem 
modulu, jsem ještě neviděla. Stromy v něm nemají jeden kmen, ze kte-
rého vycházejí větve a který se tyčí k nebesům, ale několik tenkých, na-
vzájem propletených kmínků. Nejsou o nic silnější než moje noha, ale 
kroutí se a zaplétají v hustý porost. I větve jsou zamotané a na koncích 
roztřepené. Zelené listy jsou tenké a široké a vypadají skoro jako žínky, 
které někdo pověsil na větve, aby uschly.

„Amy?“ osloví mě Syn a vrátí mě zpátky do reality. Udělám krok 
vpřed.

Stopy po přistání jsou jasně patrné: Zničili jsme obrovský kus země. 
Písčitá půda přímo pod modulem je dočerna spálená a vypadá, jako 
by se vařila a pak zmrzla. Kouř se líně vine vzhůru a já jsem ráda, že 
rampa je dost dlouhá a končí na hlíně, která je sice černá, ale aspoň 
nebublá.

Když vkročím na zem, zalapám po dechu. Země. Opravdová, skuteč-
ná půda pod nohama. Ze všeho nejdřív zavřu oči. Zhluboka se nadech-
nu – představuju si, že mi plíce plní ještě něco jiného než jen vzduch –
hlína, stromy, oceán. A pak vydechnu a všechno je to ještě větší než 
předtím. Vzduch. Ne recyklovaný – čerstvý, čistý vzduch, který voní 
hlínou a listím a ještě spoustou dalších věcí.

Kolem mě se sice hemží desítky lidí a mnoho z nich se dívá na ob-
lohu nebo se krčí u modulu a čekají, jestli náhodou zase nepřiletí ta 
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příšera a neodnese je, ale já si nevšímám ničeho jiného než Syna, který 
mě drží za ruku, a světa, co se rozprostírá před námi.

A já vím, že to, co jsem řekla tátovi, byla pravda: Pojďme ten svět 
okusit a udělejme, co bude potřeba, abychom ho přetvořili v domov.

„No není to úžasné?“ zeptám se Syna.
Beze slova přikývne. I on upírá pohled nahoru, ale já vím, že v tmav-

noucích mračnech nehledá příšeru, která se na něj vrhne a zaútočí. 
Hledá stěny, které tam nejsou a nikdy nebudou.

„Pozor!“
Jak se oba díváme vzhůru, málem jsme šlápli na drobného mužíka, 

který dřepí na zemi a pod sebou má kaluž bílé sádry.
„Co to děláte?“ zeptám se.
Muž – je to jeden z biologů ze Země – opatrně zdvihne sádru a od-

halí obrovskou šlápotu. „Plukovník Martin mi povolil začít shromaž-
ďovat důkazy o formách života na planetě,“ řekne vědec.

Ten otisk poznávám – je od toho dinosauřího ptáka, který zaútočil 
na Syna, když jsme přistáli. Jak biolog opatrně zvedá odlitek, vidím 
na pařátech dlouhé rýhy. Sádra je sice posetá hrudkami žluté hlíny, 
ale když ji biolog začne ometat, musím potlačit zachvění. Vzpomenu 
si, jak se ty pařáty zatínaly Synovi do masa.

Syn si sáhne na hrudník, jako by ho kůže pod obvazy stále ještě bo-
lela. Vědec vyskočí a jde ukázat odlitek kolegům a my mu beze slova 
ustoupíme z cesty. Zamířím zpátky k lodi, ale Syn mě odvede od ros-
toucího davu blíž k lesu.

„Bolí to ještě?“ zeptám se.
Syn sundá ruku z hrudi. „Moc ne,“ zamumlá. Vypadá to, že se sou-

středí na stromy.
„Co hledáš?“
Syn zavrtí hlavou a oči mu neklidně těkají po houštinách a podros-
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tu. „Když to na mě zaútočilo...“ řekne pomalu. „Měl jsem dojem, že 
slyším...“

Skloní se a hledí do země. Výhled mu cloní stíny stromu a ustupu-
jící světlo. Plíží se kupředu. „Vidíš to?“ zašeptá.

Přikrčím se vedle něj. U paty nejbližšího stromu vidím něco jako 
zvířecí stopy, i když jsem takové ještě nikdy neviděla. Většina z nich 
se nedá určit – zvíře, které je tu nechalo, tudy prošlo několikrát. Ale 
u paty stromu je jeden neporušený otisk, hluboký něco přes centi-
metr, přesně ohraničený a jasně tvarovaný: tři vroubkované prsty 
a za nimi ovál protkaný propletenými čarami.

Syn nechá ruku viset nad otiskem. Zadní polovina je velká zhruba 
jako jeho dlaň, podlouhlé prsty – nebo pařáty – přesahují jeho prsty 
o pár centimetrů.

Jaké zvíře nechává takovéhle stopy? Ten pták měl zahnuté drápy, 
ale tyhle pařáty měly spíš pilovitý okraj a stačilo by jen, aby mi přejely 
po kůži, a zařízly by se mi až do masa.

„Řekneme tomu biologovi, ať udělá ještě jeden odlitek,“ řeknu a vstá-
vám.

Když vstane i Syn, zavolá na nás hluboký hlas. „Musíte se držet 
skupiny.“ Z lesa vystoupí muž ve vojenské uniformě a šlápne přímo 
na stopy, které si Syn prohlížel. Ten rozzlobeně zavrčí, ale vojákovi 
je to zřejmě jedno.

Je mladý – nemůže být o moc starší než já, rozhodně je mu něco 
málo přes dvacet. Má překvapivě modré oči, které jsou trochu v rozpo-
ru s jeho tmavými vlasy. Matně si vybavuju, že je to jeden z těch, které 
si táta vzal s sebou, když šli hledat sondu, ale neznám ani jeho jméno, 
ani hodnost. Když si všimne mého pohledu, věnuje mi letmý úsměv 
a pak teprve obrátí pozornost k modulu a naznačí tátovi, který nás 
sleduje, že je všechno v pořádku. Nemůžu si pomoct, začervenám se. 
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Na uniformě nemá ani jmenovku, ani výložky s hodností. Než se ho 
stihnu zeptat, jak se jmenuje, táta nás přeruší.

„Nevzdalujte se od skupiny!“ houkne z velína. Voják se otočí a hlíd-
kuje dál.

Syn mě táhne zpátky k modulu a kradmo se dívá na tátu. Zatahám 
ho za ruku a zamířím na druhou stranu, za modul. Tady jsou taky vo-
jáci, ale aspoň jsme z dohledu tátových ostražitých očí.

A pak si všimnu sluncí. Jsou dvě. Nevím, jak to, že jsem si jich ne-
všimla už předtím – koho napadne dívat se do slunce? – ale jsou teď 
nízko a na celou oblast vrhají tmavé modrozelené přítmí.

Dvě slunce.
Dvě.
Samozřejmě jsem věděla – vždycky jsem to věděla – že na Zemi Cen-

tauri budou svítit dvě slunce. Dokonce jsem si těch dvou obřích svítí-
cích koulí všimla už z okna modulu. Něco jiného ale je vidět dvě velké 
hvězdy z kosmické lodi a dvě zářivá slunce z povrchu planety.

„To je taková... taková krása,“ hlesnu užasle. Syn mi v odpovědi pev-
něji stiskne ruku.

Podívám se na něj a vidím v jeho očích údiv, který já cítím v srdci. 
Koutky se mi roztahují v úsměvu tak neovladatelném, až mám pocit, 
že se ho nikdy nepřestanu usmívat. Synova ruka vyklouzne z mé, pu-
tuje mi vzhůru po paži a nechává za sebou husí kůži.

Dech se mi zadrhne v krku.
Nahnu se dopředu, zdvihnu se na špičky a teplý, zemitý větřík jako 

by mě pošoupl do jeho náruče. V tom polibku není nic ze zuřivé váš-
ně, která nás zachvátila v modulu. Tohle je jiné – jako by se přes nás 
přelila mořská vlna, oba nás utopila v teple a nechala nás bez dechu 
a s rozzářenýma očima.

Jedno ze sluncí zmizí za horizontem, druhé se pořád ještě drží okra-
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