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Pfiedmluva autora

Jsem pouze jedním ze statisícÛ obdivovatelÛ Isaaca Asi-
mova.

Tak jako ostatní i já jsem netrpûlivû ãekal na kaÏd˘
dal‰í román, aÈ uÏ z cyklu o robotech, nebo ze seriálu Na-
dace, které nakonec Asimov propojil do mohutné kroni-
ky, postihující fiktivní, dvacet tisíc let trvající kosmické
dûjiny lidské civilizace.

KdyÏ v‰ak Isaac Asimov v roce 1992 zemfiel, bylo jas-
né, Ïe s jeho odchodem z tohoto svûta také skonãily ‰an-
ce dozvûdût se, jak to bylo (ãi spí‰e bude, protoÏe dûj se
odehrává ve vzdálené budoucnosti) dál. Smífiit se s tím
nebylo jednoduché, ãasto jsem se pfiistihl pfii prom˘‰lení
nejrÛznûj‰ích moÏností, jak by asi románov˘ seriál mohl
pokraãovat. Îe bych se ov‰em nûkdy mohl pokusit tuto
ãasovou mezeru vyplnit, to mû ani ve snu nenapadlo.
JenÏe jednoho srpnového dne pfielomového roku 2000
se najednou v mé mysli zaãaly neodbytnû líhnout vûty:
»R. Daneel Olivaw – tedy robot Daneel Olivaw – stál
dlouho bez hnutí. Události posledních minut pfiivedly jeho
citliv˘ pozitronick˘ mozek aÏ na hranici pfietíÏení atd.«.

Zkusil jsem to v‰e zaznamenat a v˘sledek byl ten, Ïe
jsem uÏ toho dne tuÏku a blok prakticky neodloÏil. Tak
zaãal vznikat román, kterému jsem po nûkolika dnech
dal název »Zemû a impérium«, a po nûm fiada románÛ
dal‰ích. Má to jedin˘ háãek – jména osob a ostatních reá-
lií jsou pfiedmûtem ochrany autorského zákona, takÏe mi
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nezbylo nic jiného neÏ zavádût do nich drobné úpravy.
Dûj se odehrává jakoby v alternativní historii, kde je
prakticky v‰echno stejné, odli‰nosti jsou právû jen ve
jménech vystupujících osob. âtenáfii beztak pochopí, kdo
je Gladys Gremionová, Daniel Olifan, Keldon Amiro atd.,
nebo o jaké svûty se jedná v pfiípadû Aurie a Soliary.

Asimovova sága má fiadu dûjov˘ch mezer a tou nej-
vût‰í je obrovská ãasová propast mezi knihami »Roboti
a impérium« a »Oblázek na obloze«. Zemû a impérium
postihuje období prvních sta let v tomto intervalu. Znal-
cÛm Asimovov˘ch knih v‰ak jistû neunikla ani dal‰í vel-
ká mezidobí, jeÏ si pfiímo fiíkají o zaplnûní. Chronologic-
ky jde o následující mezery:
1. Já robot – Ocelové jeskynû
2. Oblázek na obloze – Pfiedehra k Nadaci
3. Nadace a ¤í‰e (event. Druhá Nadace) – Nadace na hra-

nicích
4. a samozfiejmû Nadace a Zemû aÏ zánik vesmíru…

MÛj pfiíspûvek k vytvofiení kontinuity mezi uveden˘-
mi díly pfiedstavují, vedle Zemû a impéria, dosud nevyda-
né romány:

Zrození Úsvitu (pojednává o kolonizaci Aurory);
Velké povstání (povstání Vnûj‰ích svûtÛ proti hegemo-

nii Zemû a její následné uvrÏení do izolace);
Soumrak Úsvitu (poslední dny Aurory a následné pfie-

sídlení jejích obyvatel do Mykogenu na Trantoru);
Nadace a zkáza Trantoru (zniãení Trantoru armádami

galaktické Periférie – tzv. »Velké drancování«);
Nadace a Solária (bezprostfiednû navazuje na Nadaci

a Zemi);
Nadace versus Aliance (o dal‰í tfii staletí pozdûji, na

prahu galaktického konfliktu a ve stínu ohroÏení celé lid-
ské civilizace netu‰en˘m nebezpeãím).

8
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V‰echny knihy, vãetnû té, kterou drÏíte v ruce, jsem se
snaÏil psát tak, aby sv˘m slohem a charakterem (o fakto-
grafii ani nemluvû) co nejvíce odpovídaly Asimovovu
stylu. Nakolik se mi to podafiilo, to ov‰em musí posoudit
ãtenáfii a mnû pfiíslu‰í jedinû pronést skromné pfiání, aby
pfiípadné nedostatky hodnotili shovívavû. Pokud se t˘ãe
pfiedností, ty nechÈ spoleãnû se mnou pfiifiknou velmist-
rovi Ïánru, nezapomenutelnému Isaaku Asimovovi.

Jifií Dobrylovsk˘

9
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Prolog

R. Daniel Olifan – tedy robot Daniel Olifan – stál dlouho
bez hnutí. Události posledních minut pfiivedly jeho citli-
v˘ pozitronick˘ mozek aÏ na hranici pfietíÏení; akce Kel-
dona Amira a jeho spoleãníka Leonara Mandaia, jeÏ mûla
pfiinést ohroÏení, ne-li smrt osmi miliardám Pozem‰ÈanÛ,
znehybnûní jeho pfiítele R. Gerarda Revena a nakonec no-
v˘, témûfi nezvládnuteln˘ pfiíval informací, kter˘ do jeho
mozku proudil díky právû získané telepatické schopnosti,
to daleko pfiesahovalo v‰e, s ãím se aÏ dosud za svou dlou-
hou existenci setkal.

Vzpamatovával se ztûÏka. Poslední pohled na nehyb-
nou Gerardovu postavu a Danielovy my‰lenky se poma-
lu zaãínaly vracet k normálu. Úkol, kter˘ mu Gerard od-
kázal, znûl zachránit obyvatele Zemû pfied radioaktivní
zkázou a zabránit sráÏce mezi Vesmífiany a kolonizova-
n˘mi svûty Pozem‰ÈanÛ; ale jak? A sám?

Ne, opravil se ihned, sám na to nestaãí. Potfieboval by
desítky, moÏná stovky spolupracovníkÛ i tehdy, kdyby
kaÏd˘ z nich disponoval stejn˘mi schopnostmi jako on.
Ale kde je vzít?

Danielova pozitronická mysl uÏ zase fungovala zcela
bezchybnû. Vûdûl, Ïe na Zemi v souãasné dobû pÛsobí fia-
da humanoidních, na první pohled od lidí nerozeznatel-
n˘ch robotÛ. Byli sem sice nasazeni Amirem a naprogra-
mováni na úkoly Zemi nepfiátelské, ale zmûnit jejich
pfiíkazy by nemûl b˘t problém. AspoÀ ne pro jeho nové
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moÏnosti. JenÏe neÏ by mohl nûco takového provést,
musel by je nejdfiív najít – a to jednoduché docela urãitû
nebude. Dobfie si uvûdomoval, jak tápali, s jak˘mi potíÏe-
mi se setkávali on a Gerard v uplynul˘ch dnech, kdyÏ
chtûli najít nûkterého z Amirov˘ch robotÛ. Popravdû fie-
ãeno, v tomto ohledu vlastnû oba zcela selhali a byl to
naopak robot nepfiítele, kdo objevil je.

Ze v‰eho nejdfiíve se tedy musí zamûfiit na vypátrání
humanoidních robotÛ. Teoreticky by staãilo vyhledat jen
jediného, protoÏe mezi nimi nepochybnû bude existovat
nûjaké spojení – jinak by nemohli plnit úkoly a koordi-
novat svou ãinnost bûhem tûch dlouh˘ch období, kdy
Mandaios pob˘val na Aurii a oni nebyli pod jeho pfiímou
kontrolou. Potom bude nutné zmûnit jejich instrukce. To
by nemûlo b˘t pfiíli‰ tûÏké. Je pravda, Ïe Gerard Reven
pfied pár dny pfii podobném snaÏení neuspûl, jenÏe hlav-
ní dÛvod nezdaru spoãíval ve skuteãnosti, Ïe Gerard ne-
jen byl, ale hlavnû na první pohled vypadal jako robot.
AmirÛv robot tudíÏ nemohl – zcela v souladu s robotic-
k˘mi zákony – jeho pfiíkazy akceptovat. Daniel v‰ak vy-
padal jako ãlovûk, coÏ znamená, Ïe Amirovi roboti ho
budou, podfiízeni Druhému zákonu, poslouchat. Pak,
jakmile je pfiivede na svou stranu a pokud to bude vhod-
né, jim pfiedá telepatické schopnosti, stejnû jako je pfiedal
Gerard jemu samotnému. Tímto zpÛsobem bude postará-
no o kvalifikované partnery. S jejich pomocí musí v prvé
fiadû ovûfiit rychlost radioaktivní devastace zemského po-
vrchu a její regionální prÛbûh. Teprve v závislosti na zji‰-
tûn˘ch údajích bude moÏné navrhnout dal‰í postup.

Dobrá, pustí se do toho.

12
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Ortel se odkládá

Take‰i Sakira se pozornû zahledûl na svého podfiízeného.
„Jste si tím jist?“ otázal se po chvíli.

„Ano, pane,“ odpovûdûl bez zaváhání José Delgado,
specialista Úfiadu pro jadernou bezpeãnost. „Za posled-
ních osm let zesílilo radioaktivní pozadí na celé planetû.
Dûlá to skoro dvû desetiny procenta, takÏe je to zcela jas-
nû mimo moÏnou chybu mûfiení.“

„Máte pro to nûjaké vysvûtlení?“
„Nevím,“ fiekl s jist˘m váháním Delgado, pfiezdívan˘

Kamenná tváfi. „Nevím,“ opakoval je‰tû jednou, „ale aÈ
uÏ je pfiíãina jakákoliv, zvy‰ování podle v‰eho probíhá
exponenciálnû. Zatím není k dispozici dostateãnû dlouhá
pozorovací fiada, aby to umoÏnilo aspoÀ pfiedbûÏnû ex-
trapolovat dal‰í v˘voj, ale mám z toho obavy.“

„Exponenciála!“ vyrazil pfiekvapenû Sakira. „Takov˘
proces v zemské kÛfie si nedokáÏu pfiedstavit.“

„A pfiece,“ pokraãoval Delgado. „V dávné geologické
minulosti Zemû se nûco podobného uÏ odehrálo. Napfií-
klad v oblasti souãasného atlantického pobfieÏí rovníkové
Afriky asi pfied dvûma miliardami let pfiírodní atomov˘
reaktor po dobu nûkolika tisíciletí zcela samovolnû fun-
goval. JenÏe tam to byl lokálnû omezen˘ jev v horninû
s vysok˘m obsahem uranové rudy. Tentokrát to má glo-
bální charakter.“

Sakira se zamyslel. Znal svého podfiízeného skoro de-
set let a vûdûl, Ïe ve spolehlivosti a preciznosti se mu ni-
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kdo z ostatních pracovníkÛ Úfiadu nevyrovná. PrÛbûÏné
informace, které od nûho ãas od ãasu dostával, skuteãnû
nasvûdãovaly tomu, Ïe v zemské kÛfie se odehrává nûco
podivného. JenÏe k jistotû bylo pofiád hodnû daleko. Na-
konec poloÏil zásadní otázku: „Kdyby v˘voj skuteãnû po-
kraãoval exponenciálnû, co by to znamenalo pro biosféru
Zemû?“

Delgado byl na rozhovor evidentnû pfiipraven. Bez na-
hlíÏení do poznámek – byl ostatnû znám˘ svou fenome-
nální pamûtí – odpovûdûl: „Opravdu nebezpeãn˘ch hod-
not by radioaktivita dosáhla v prÛbûhu patnácti set aÏ
dvou tisíc let, moÏná i o nûco více; pro upfiesnûní by mu-
selo b˘t k dispozici více pozorování po del‰í dobu. Ale ani
potom by nebyl neobyvateln˘ cel˘ povrch Zemû; mezi
hlavními ohnisky radiace by zÛstaly oblasti relativnû ne-
dotãené, kde by byl Ïivot moÏn˘ je‰tû dal‰ích nûkolik tisí-
ciletí. Ov‰em i tak…“

„Dobrá,“ ukonãil ráznû rozhovor Sakira. „To je dost
dlouho na to, abychom mohli pokraãovat v mûfiení. Za-
tím tudíÏ nebudeme dûlat Ïádnou paniku, v‰echno zÛ-
stane ãistû mezi námi. Za nûkolik let dal‰ího sledování
uvidíme, co dál. Jasné?“

Delgado pouze mlãky pfiik˘vl a vycouval z ‰éfovy pra-
covny. V jeho jako vÏdy klidné, vyrovnané tváfii se nepo-
hnul ani sval.

*   *   *

„Tak tedy aspoÀ tisíc pût set let,“ pomyslel si Daniel Oli-
fan, jakmile k nûmu – nesmírnû komplikovanou cestou –
hlá‰ení od José Delgada, vlastnû R. José Delgada, dospû-
lo. Îe se Leonar Mandaios z aurijského Institutu robotiky
ve sv˘ch v˘poãtech zkázy Zemû m˘lil, a to dokonce fiá-
dovû, vûdûl Daniel uÏ del‰í dobu. Teì v‰ak mûl koneãnû

16
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k dispozici i první pouÏiteln˘ údaj. Patnáct set let – pfii
souãasném tempu kolonizace by se snad dalo vysídlení
Zemû za tuto dobu stihnout. Jistû, tempo mohlo v bu-
doucnu poklesnout, pfiíznaky toho uÏ se dokonce zaãína-
ly projevovat, bezprostfiední nebezpeãí ale z této strany
nehrozilo.

Pomûrnû dobré byly v poslední dobû i vztahy mezi Ze-
mí a Vnûj‰ími svûty VesmífianÛ. Odmlãení Soliary pfied
patnácti lety sice zprvu vyvolalo poplach, jenÏe v dÛsled-
ku následného zniãení nûkolika lodí z Aurie i dal‰ích pla-
net VesmífianÛ na povrchu Soliary se nálady rychle zmû-
nily. Ostatnû, superizolacionistická a pfiezíravá Soliara
nebyla nikdy u ostatních VesmífianÛ ve velké oblibû.

TakÏe, rozhodl se Daniel, teì je ta pravá chvíle na spl-
nûní dal‰í ãásti Gerardova odkazu. Soliara – a záhadné
zmizení jejích obyvatel.

17
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Gladys

1

Gladys Gremionová byla mezi v‰emi miliardami lidsk˘ch
bytostí nesporn˘m unikátem. Narodila se na Soliafie, na
jednom z padesáti svûtÛ, které pfied dávn˘mi staletími,
pfii první mezihvûzdné expanzi, objevili a kolonizovali
vysídlenci ze Zemû. Na této planetû strávila poãáteãní tfii
desetiletí Ïivota, av‰ak po zavraÏdûní svého prvního
manÏela Rika Delmanna se pfiestûhovala na Aurii. UÏ to
samo o sobû bylo neobvyklé, nikdy dfiíve se nestalo, aby
nûkdo ze SoliaranÛ svou planetu opustil. JenÏe po dvou
stech letech Ïivota na Aurii – v‰ichni Vesmífiané, jak si
obyvatelé tzv. Padesátky Vnûj‰ích svûtÛ fiíkali, se doÏívali
nûkolika set let – se rozhodla k nûãemu je‰tû neobvyklej‰í-
mu. Po rozchodu se sv˘m druh˘m manÏelem, Aurianem
Santisem Gremionem, si za svÛj nov˘ domov zvolila Ze-
mi. Nûco podobného se dosud nikdy nestalo; Vesmífiané
vût‰inou vÛãi Zemi pociÈovali averzi, jestli ne pfiímo opo-
vrÏení a nenávist. Dokonce i jen krátkodobá náv‰tûva
svûta, z nûhoÏ ve‰keré lidstvo pocházelo, byla v˘jimkou.
Ale Gladys Ïádn˘mi podobn˘mi pfiedsudky netrpûla. Ne-
mûla pro to nejmen‰í dÛvod; jedin˘ ãlovûk, kter˘ pro ni
v celém jejím dlouhém Ïivotû nûco znamenal, byl Po-
zem‰Èan, dávno zemfiel˘ detektiv Eliá‰ Baily.

*   *   *
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Vytrvalé vyzvánûní vytrhlo Gladys Gremionovou z hlu-
bokého spánku.

„Prosím,“ fiekla ospal˘m hlasem do telefonu.
„Madam,“ sly‰ela ze sluchátka, „v recepci ãeká jak˘si

muÏ, kter˘ si s vámi pfieje mluvit. Vysok˘, ‰tíhl˘ blonìák,
vypadá tak na pûtatfiicet let. Své jméno odmítl sdûlit,
mám vám pr˘ fiíci jen dvû slova: Hall a Eliá‰.“

Gladys se probírala jen zvolna. Teprve za hodnou chví-
li jí do‰lo, Ïe neznám˘m, kter˘ se ohla‰uje takov˘mto
podivn˘m zpÛsobem, nemÛÏe b˘t nikdo jin˘ neÏ Daniel
Olifan.

„Dûkuji vám. AÈ jde nahoru,“ odpovûdûla recepãnímu
a poloÏila sluchátko. Poté se zamyslela. Nevidûla Daniela
uÏ skoro deset let. Byl sice jejím osobním vlastnictvím,
ale pÛsobil jako správce jejího majetku na Aurii; ona na-
proti tomu Ïila na svûtech Pozem‰ÈanÛ, kde roboti nebyli
Ïádoucí. Co asi celou tu dobu dûlal? A proã tak najednou,
o své iniciativû a dokonce bez jakéhokoliv pfiedbûÏného
oznámení, za ní pfiiletûl? A proã se chová tak záhadnû, ja-
ko spiklenec? Musí se ho zeptat. Z dal‰ích my‰lenek ji vy-
ru‰ilo tiché zaklepání na dvefie.

Pohlédla na malou obrazovku dvefiní kamery a jakmile
poznala náv‰tûvníkÛv obliãej, uvolnila dálkov˘m ovlada-
ãem magnetick˘ zámek dvefií a fiekla: „Pojì dál, Danieli.“

„Dûkuji, paní,“ odpovûdûl váÏnû humanoidní robot
a pfie‰el doprostfied místnosti, kde zÛstal stát.

„No tak, nestÛj tady,“ fiekla Gladys trochu netrpûliv˘m
tónem, „posaì se tamhle do kfiesla.“

Na chvilku zaváhala, zda by se nemûla jít ze v‰eho nej-
dfiív osprchovat, ale zvûdavost byla silnûj‰í.

ProhlíÏela si Daniela pátrav˘m pohledem, ale na jeho
tváfii navzdory tomu, Ïe od jejich posledního setkání
ubûhlo deset let, nevidûla Ïádnou zmûnu. KéÏ bych to

19
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o sobû mohla fiíct taky, pomyslela si v té souvislosti s jis-
tou závistí. ProtoÏe Gladys Gremionová, tfiebaÏe Vesmí-
fianka, uÏ pfiicházela do let, kdy i dlouhovûcí Vesmífiané
zaãínají pociÈovat stáfií. Nedávno oslavila dvousté ãtyfiicá-
té tfietí narozeniny a i kdyÏ její nevysoká postava stále
je‰tû vypadala zachovale a vrásky ve tváfii se jí dafiilo po-
mocí nejmodernûj‰ích dermatologick˘ch metod úspû‰nû
skr˘vat, ub˘vající vitalita, nesrovnatelná s ãasy mládí, se
obelstít nedala.

Daniel jako robot naproti tomu Ïádn˘m stárnutím, as-
poÀ ne ve fyziologickém smyslu, ohroÏen nebyl. Vypadal
stejnû jako pfied sto lety a nebo jak naopak o dal‰ích sto
let v budoucnosti vypadat bude.

„Tak povídej, Danieli!“ promluvila Gladys po chvíli.
„Kde jsi cel˘ch tûch deset let byl, co jsi dûlal a tak.“

„Jak jste mi pfiikázala, paní. Odletûl jsem ze Zemû
a vrátil jsem se na Aurii, kde jsem se staral o vá‰ dÛm.“

„Pochybuji, Ïe bych se tam je‰tû nûkdy chtûla vrátit,
ale i tak jsem ti vdûãná. Teì bych se ale ráda dovûdûla, co
tû pfiimûlo bez mého souhlasu k nové cestû na Zemi.“

„Holá nezbytnost, paní. Zkontaktoval se se mnou jak˘-
si zástupce aurijské vlády a autoritativnû mi pfiikázal,
abych se za vámi vypravil a pfiesvûdãil vás k návratu na
Aurii. V té souvislosti mi sdûlil, Ïe vá‰ pobyt na Zemi
a osadnick˘ch svûtech by mohl b˘t interpretován jako
zrada vlastní planety a mohl by mít za následek konfiska-
ci va‰eho majetku. Vãetnû mû samotného, coÏ sice tak
pfiímo fieãeno nebylo, ale byl to samozfiejm˘ závûr. Po-
chopil jsem, Ïe právû to poslední je tím nejpravdûpodob-
nûj‰ím cílem kohosi, kdo má zfiejmû nûco spoleãného
s Institutem robotiky. A tak jsem urychlenû z Aurie odle-
tûl, abych vás varoval. Je totiÏ docela dobfie moÏné, Ïe
obvinûní proti vám je uÏ pfiipravené a ãeká se jen na to,
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aÏ se objevíte na Aurii. Po va‰em eventuálním zatãení
byste se nemohla nijak bránit a jelikoÏ jste stále obãan-
kou Aurie, nikdo by nemohl zasáhnout ve vá‰ prospûch.
Naproti tomu dokud jste mimo dosah Aurie, její vláda se
neodváÏí proti vám nic podniknout, protoÏe si je dobfie
vûdomá va‰í popularity mezi Pozem‰Èany.“

„Hm, to jsi udûlal moc dobfie. Ale kde je v tom pfiípadû
Gerard? Snad jsi ho nenechal na Aurii?“

„Gerard uÏ neÏije, paní,“ odpovûdûl Daniel. ¤ekl oprav-
du »neÏije« a sklopil pfiitom hlavu v dokonale lidském
gestu, vyjadfiujícím nejhlub‰í smutek.

„NeÏije?“ zvedla Gladys pfiekvapenû hlavu.
„Ano, paní.“
„Jak k tomu do‰lo?“ zeptala se Gladys s pohnutím. Ne-

boÈ i kdyÏ Gerarda Revena nemûla pfiíli‰ ráda, o jeho ne-
smírné uÏiteãnosti nikdy ani na okamÏik nezapochybo-
vala. A navíc tu pofiád byla vzpomínka na Eliá‰e Bailyho,
kter˘ jí kdysi Gerarda urãil jako poradce – a to v‰e teì
bylo pryã.

„Zavinil to Keldon Amiro, paní,“ fiekl Daniel co moÏno
neurãitû.

„Amiro, ta krysa?“ vybuchla Gladys. „Nestaãí, Ïe zabil
Jandera? Kdy se to stalo?“

„UÏ pfied deseti lety, paní.“
„Ale,“ namítla Gladys zmatenû, „tehdy jsme pfiece uÏ

byli na Zemi. I s Gerardem.“
„Ano, paní,“ fiekl Daniel struãnû.
Gladys na nûj nechápavû pohlédla, chvíli jí trvalo, neÏ

jí do‰ly souvislosti.
„Vzpomínám si,“ zaãala nejistû, „tehdy pfied deseti lety

pfiinesly agentury zprávu o tom, Ïe se na Zemi objevil
Amiro i s tím sv˘m poskokem Mandaiem. Nikdo nedoká-
zal vysvûtlit, jak se tu vzali, a oni sami k tomu nic nefiek-
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li. Neb˘t toho, Ïe se jednalo o v˘znaãné pfiedstavitele Au-
rie, asi by byli zadrÏeni a museli by hodnû vysvûtlovat,
ale takhle se celá vûc rychle zahrála do autu a oba byli
první lodí dopraveni zpût na Aurii. Sice se díky tomu as-
poÀ trochu zmírnilo napûtí mezi Aurií a Zemí, ale pokud
jde o mne, tak je mûli na místû zastfie… PromiÀ, Danieli,“
zarazila se, kdyÏ si uvûdomila, Ïe její poznámka mÛÏe cit-
livému robotovi, ovládanému tfiemi robotick˘mi zákony,
zpÛsobit potíÏe.

Daniel Olifan naprosto lidsk˘m zpÛsobem zavrtûl hla-
vou: „Nic se nestalo, paní.“

„TakÏe ty jsi mû pfii‰el varovat, Ïe se na Aurii proti
mnû nûco chystá,“ pokraãovala zase Gladys. „Na Aurii
mû tudíÏ za tûchto okolností nikdo nedostane a ty uÏ se
tam pochopitelnû taky nevrátí‰. Jestli mi zkonfiskují ma-
jetek, na tom mi pramálo záleÏí, ale otázka je, co teì
mám vlastnû dûlat?“ Gladys bezradnû pohlédla na Danie-
la, jako by u nûj hledala pomoc a povzbuzení.

„V první fiadû, paní…“
„Ano?“
„JestliÏe se uÏ nehodláte na Aurii vrátit a nebudete tu-

díÏ svÛj majetek potfiebovat, dovolil bych si vám doporu-
ãit, abyste dÛm i s pozemkem a ve‰ker˘m zafiízením pro-
dala. Zatím jste pofiád právoplatn˘m vlastníkem a mÛÏete
se v‰ím nakládat, jak uznáte za vhodné. Prodejem získáte
znaãné prostfiedky na hotovosti, coÏ se hodí na libovolné
planetû osídlené lidsk˘mi bytostmi, aÈ uÏ zastávají jakou-
koliv politickou orientaci.“

Gladys na robota pfiekvapenû pohlédla; b˘t Daniel ãlo-
vûk, o sarkasmu v jeho poslední vûtû by nemohlo b˘t po-
chyb, ov‰em co mohl jako robot vûdût o tom, jaké moti-
vy a jaká hnutí mysli ovládají vût‰inu lidí?
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„To je moÏná dobr˘ nápad, Danieli, jenÏe jak bych to
mûla udûlat? Odtud ze Zemû pfiece nemohu zaãít shánût
kupce.“

„To není tfieba, já uÏ jsem ho sehnal. Staãí, kdyÏ vyjád-
fiíte s návrhem smlouvy svÛj souhlas. Tady je, paní,“ vy-
táhl Daniel z kapsy ‰títek s hologramem smlouvy. „Pokud
budete souhlasit, pak staãí, jestliÏe prostfiednictvím aurij-
ského velvyslanectví na Zemi ode‰lete hypervysíláním
kladné stanovisko k návrhu. Realizace vãetnû pfievodu
hotovosti pak bude otázkou nejv˘‰e jednoho dvou dnÛ.“

Gladysin úÏas se dále stupÀoval a kdyÏ si v návrhu
smlouvy pfieãetla v˘‰i prodejní sumy, málem jí vypadly
oãi z dÛlkÛ. „Jak jsi to dokázal?“ zakroutila konsternova-
nû hlavou.

„Jste tedy spokojená?“
„Abych nebyla! Hned se podle tvé rady zafiídím. Oka-

mÏik, Danieli.“ Po tûch slovech se impulsivní Gladys ne-
prodlenû spojila s recepcí a poÏádala o zprostfiedkování
trojrozmûrného videospojení s velvyslanectvím Aurie.

„To bude v pofiádku,“ otoãila se opût k Danielovi, kdyÏ
hovor s recepcí skonãil, „jsem pomûrnû ãasto v kontaktu
s konzuláty jin˘ch svûtÛ, takÏe by tahle moje Ïádost ne-
mûla vzbudit neÏádoucí pozornost. Jakmile se mi nûkdo
z velvyslanectví ohlásí, hned to vyfiídím, ale teì mi je‰tû
fiekni, co bych podle tebe mûla dûlat dál.“

„Sledoval jsem cel˘ch deset let va‰e aktivity, va‰i snahu
zmírÀovat napûtí mezi Pozem‰Èany a Vesmífiany. Chcete
v tom pokraãovat i nadále?“

„Samozfiejmû. JenomÏe…“
„Ano?“
„Problém je v tom, Ïe si to vyÏaduje hodnû cestování.

Chvíli na jedné planetû, chvíli na druhé, chápe‰, jak to
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myslím? JenÏe není jednoduché se nûkam dostat, kdyÏ
nemá‰ vlastní loì a jsi pfiitom odkázan˘ na druhé.“

„Rozumím, paní, ale tady je snadná pomoc. Jakmile
prodáte svÛj aurijsk˘ majetek, kter˘ se nachází pfiímo
v hlavním mûstû nejatraktivnûj‰í a nejluxusnûj‰í planety
v Galaxii a je proto mimofiádnû cenn˘, budete mít na da-
leko lacinûj‰í Zemi dost prostfiedkÛ na koupi ne jedné,
ale tfieba pûti lodí.“

„Stejnû nedovedu kosmickou loì fiídit.“
„Ale já ano, paní, a kdyÏ na to pfiijde, vy se to mÛÏete

nauãit.“
Gladys se na chvíli zamyslela. V minulosti ji uÏ více-

krát napadlo, jak by bylo v˘hodné mít svou vlastní loì,
ale podobná investice byla tehdy zcela mimo její moÏnos-
ti. Teì byla ov‰em situace jiná, tak proã toho nevyuÏít.

„Ty jsi poklad, Danieli. I kdybys mi z celého majetku
zÛstal jen ty, nestûÏovala bych si. Zvlá‰È teì, kdyÏ uÏ Ge-
rard…“ kousla se do rtu a teprve za okamÏik pokraãova-
la: „Myslí‰, Ïe bys dokázal zajistit koupi lodi, stejnû jako
jsi prodal mÛj dÛm na Aurii?“

„Jistû, paní.“
„Tak to tedy udûlej. Já nemám nejmen‰í tu‰ení, jak

bych mûla postupovat a co bych vlastnû vÛbec mûla
chtít.“

„Zafiídím to hned, jakmile bude vá‰ majetek prodan˘.
Máte pro mû nûjaké dal‰í úkoly?“

„Zatím ne, ale jakmile se ti podafií loì koupit, bude‰ ji
pilotovat.“

„Chystáte se nûkam, paní?“
„Myslí‰ nûkam konkrétnû? Ne, ale rozhodnû chci zase

vyzkou‰et, jaké je to ve vesmíru. A vidí‰, Danieli, kdyÏ
jsem je‰tû Ïila na Aurii, tak jsem za cel˘ch tûch dvû stû let
byla ve vesmíru jen dvakrát a pokaÏdé to pro mne zna-
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menalo znaãné vypûtí. Teì uÏ deset let Ïiji na Zemi a bû-
hem tohoto jediného desetiletí jsem nav‰tívila osm ji-
n˘ch svûtÛ a pfii kaÏdé té cestû jsem naopak energii na-
ãerpala. A teì se tû‰ím zase. Není to jasn˘ dÛkaz, Ïe
takzvaní Vesmífiané jsou ve skuteãnosti peciválové a jedi-
ní praví vesmífiané jsou Pozem‰Èané?“

„MÛÏe b˘t, paní,“ souhlasil robot. „Nûco podobného
kdysi fiíkal i mÛj tvÛrce Hall Fastone. I kdyÏ byl Aurian,
v otázce kolonizace Galaxie se jednoznaãnû pfiiklonil na
stranu Zemû.“

Dal‰í Danielova slova byla pfieru‰ena zvukem bzuãá-
ku; recepce oznamovala, Ïe spojení s aurijsk˘m konzulá-
tem je navázáno.

„Dûkuji,“ fiekla struãnû Gladys a vzápûtí se uprostfied
místnosti objevila dokonalá holografická projekce jaké-
hosi dÛstojnû vyhlíÏejícího muÏe stfiedního vûku za roz-
mûrn˘m psacím stolem.

„Dobr˘ den,“ pozdravila Gladys.
„Dobr˘ den,“ odpovûdûl muÏ a zdvofiile povstal

z kfiesla. Jeho vysoká postava v dokonale padnoucím
obleku tím jaksepatfií vynikla. „Jmenuji se Oliwer Hol-
den a jsem druh˘m tajemníkem velvyslance Aurie.
Pfiedpokládám, Ïe mluvím s paní Gladys Gremionovou,
obãankou Aurie?“

„Osobnû,“ pfiik˘vla Gladys.
„Tû‰í mû. Tak tedy, paní Gremionová, smím vûdût,

z jakého dÛvodu se obracíte na velvyslanectví?“
„Jistû, pane tajemníku. Ráda bych vyfie‰ila urãité ma-

jetkoprávní otázky, t˘kající se mého majetku na Aurii.“ 
„Jakého druhu majetkoprávní otázky?“
„Chci prostû prodat svÛj dÛm a pozemek v mûstû Eos.“
V následujících minutách vysvûtlila pozornû naslou-

chajícímu tajemníkovi podstatu celé záleÏitosti.
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„To by nemûl b˘t problém,“ fiekl tajemník Holden,
kdyÏ Gladys se sv˘m v˘kladem skonãila. „Nechápu ale,
proã k tak triviální záleÏitosti potfiebujete pomoc velvy-
slanectví?“

„ProtoÏe chci celou vûc vyfiídit odtud, ze Zemû, a k to-
mu potfiebuji s Aurií uskuteãnit hypervlnné spojení. Po-
zemské hypervlnné vysílaãe pouÏívat nemíním; konec
koncÛ, jedná se o vnitfiní záleÏitost na‰eho svûta a já jsem
natolik loajální obãanka Aurie, Ïe nechci, aby se v tom
Zemû jakkoliv angaÏovala.“

„To je chvályhodné,“ pfiik˘vl tajemník. „Bude ov‰em
nutné uskuteãnit v té souvislosti nûkterá ovûfiení, t˘kající
se identity va‰í osoby, a provést kontrolu va‰í zpÛsobilos-
ti k právním úkonÛm a va‰ich práv ohlednû nakládání
s uveden˘m majetkem. Kromû toho budete muset uhra-
dit úfiední taxu za zprostfiedkování a také náklady za hy-
pervlnné spojení s Aurií.“

„Toho jsem si vûdoma.“
„V pofiádku. Chcete zaplatit hned, anebo dáte pfiednost

tomu, aby byla koneãná ãástka strÏena z va‰í kreditkarty
poté, co se uskuteãní prodej va‰eho majetku?“

Gladys zaváhala: „Jak˘ je v tom rozdíl?“
„Do deseti dnÛ Ïádn˘, a protoÏe platba na vá‰ úãet by

mûla dorazit nejpozdûji do dvou dnÛ od podpisu smlou-
vy, je tady znaãná ãasová rezerva.“

„V tom pfiípadû dám pfiednost druhé moÏnosti.“
„V˘bornû. Kupce uÏ máte?“
„Ov‰em,“ pfiitakala Gladys a pozvedla do tajemníkova

zorného pole ‰títek s hologramem smlouvy.
„Byla byste tak laskavá a umístila ‰títek do ohniska

projektoru? Dûkuji, tak je to správnû.“ Tajemník cosi ku-
til na zafiízení, které mûl na psacím stole a ve kterém Da-
niel, sám neviditeln˘, ale zpovzdálí v‰e sledující, poznal
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hypervlnn˘ vysílaã. Gladys o tom ov‰em nemûla ani tu-
‰ení.

„Dobrá,“ fiekl po chvilce Oliwer Holden, „teì buìte tak
hodná a stoupnûte si tak, aby se pfiímo v ohnisku nachá-
zela va‰e tváfi. Jedná se o va‰i identifikaci podle oãní du-
hovky. V pofiádku. A teì poslední vûc; zÛstaÀte v ohnisku,
vyhrÀte si rukáv a zvednûte ruku, ale zavfiete, prosím, oãi.
Skrz zavfiená víãka zaregistrujete ostr˘ záblesk, kter˘ by
mohl v pfiípadû otevfien˘ch oãí po‰kodit sítnici. Jedná se
o laserov˘ mikrozáblesk, kter˘ odpafií nepatrnou ãásteã-
ku va‰í pokoÏky na pfiedloktí a následnû bude moÏné
provést na dálku anal˘zu va‰í DNA. Jste pfiipravena?“

„Ano,“ odpovûdûla Gladys.
Vzápûtí i pfies kfieãovitû zavfiená víãka postfiehla ostr˘,

aÏ bolestiv˘ svûteln˘ v˘boj, kter˘ v‰ak trval sotva deseti-
nu sekundy, a poté opût zaslechla tajemníkÛv hlas: „MÛ-
Ïete otevfiít oãi, madam, to je v‰echno.“

Gladys se na tajemníka nechápavû podívala: „Mohl
byste mi, prosím, vysvûtlit…“

„Jak jsem fiíkal,“ usmál se Holden, „jedná se o va‰i
identifikaci. Ta byla právû provedena a v tuto chvíli vás
uÏ mohu ujistit, Ïe v‰echny právní aspekty byly s klad-
n˘m v˘sledkem ovûfieny a vámi poÏadované majetkové
úpravû z va‰í strany nestojí nic v cestû. Stejn˘m zpÛso-
bem bude samozfiejmû nutné ovûfiit je‰tû náleÏitosti na
stranû kupujícího. Nebude to trvat o nic déle neÏ ve va-
‰em pfiípadû, ov‰em nejdfiív ho musíme zkontaktovat.“

„Jak to mÛÏe trvat dlouho?“
„ProtoÏe touto dobou je i na Aurii v místû, kde leÏí

Eos, den, tak pevnû doufám, Ïe se to zvládne ve zbytku
dne‰ního dne, a v takovém pfiípadû se vám do veãera je‰-
tû jednou ozvu, abych vás seznámil s v˘sledkem. Podpis
smlouvy uÏ pak bude pouhá formalita, která se uskuteãní
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trojn˘m videospojením – vy, vá‰ kupec a já ve funkci no-
táfie.“

„Dûkuji vám, pane tajemníku,“ vydechla Gladys uleh-
ãenû, „jste opravdu velice laskav.“

„To byla moje povinnost, madam,“ odpovûdûl Oliwer
Holden, lehce se uklonil, naãeÏ bylo spojení pfieru‰eno.

„Tak co tomu fiíká‰, Danieli?“ obrátila se Gladys na ro-
bota, kterému z rozhovoru s tajemníkem neuniklo ani
slovo.

„Velice zajímavé, paní,“ odpovûdûl Daniel.
„Jak to, zajímavé,“ viditelnû se zarazila Gladys, „co se

ti na tom nezdá?“
„Nezdá? To není ten prav˘ v˘raz, myslím, Ïe v‰echno

je v nejlep‰ím pofiádku. Ale pfiekvapuje mû ta neobyãej-
ná vstfiícnost ze strany aurijsk˘ch pfiedstavitelÛ, kdyÏ je‰-
tû pfied nûkolika t˘dny se vám vyhroÏovalo stíháním pro
velezradu.“

I kdyby Daniel nedokázal ãíst my‰lenky, v˘raz Glady-
siny tváfie by mu beztak prozradil její náhle se probudiv‰í
obavy.

„To je opravdu podivné,“ fiekla, „má‰ pro to nûjaké vy-
svûtlení?“

„Na to není tak tûÏké pfiijít. Je to pofiád jeden a ten sa-
m˘ dÛvod. Jde o mne.“

„O tebe?“
„Jistû. Já jsem pfiece taky va‰ím majetkem a na Aurii

proto oãekávají, Ïe jakmile prodáte svÛj aurijsk˘ maje-
tek, já jako jeho souãást jim padnu do rukou. Pfiedmûtem
smlouvy je vá‰ pozemek a dÛm i s ve‰ker˘m pfiíslu‰en-
stvím vãetnû v‰ech robotÛ.“

„A to mi fiíká‰ aÏ teì?“ vypûnila Gladys. „Po tom, co
jsem oficiálnû poÏádala o registraci smlouvy, kterou jsi,
jak jsem pochopila, sestavoval ty sám? Co je vÛbec zaã
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ten Arvin Sartaner, kter˘ je ve smlouvû uveden˘ jako
kupec?“

Na Danielovû zpravidla vÏdy klidné tváfii se objevilo
nûco jako nepatrn˘ náznak úsmûvu. „Smlouvu jsem
opravdu sestavoval já sám, to je pravda,“ rozhovofiil se,
„ale rozhodnû ne proto, aby mne dostal Keldon Amiro.
Arvin Sartaner je mlad˘ sociolog na univerzitû v Eosu
a s celou tou záleÏitostí okolo mne nemá nic spoleãného.
Dokonce ani neví, Ïe jsem robot.“

„Tak o co vlastnû jde?“ zatfiásla Danielem netrpûlivû
Gladys.

„KdyÏ se podíváte na text smlouvy, paní, zjistíte, Ïe
o mnû tam není ani slovo. Jak uÏ jsem fiíkal, jedná se ãis-
tû o prodej va‰eho pozemku a obydlí vãetnû v‰eho movi-
tého majetku, kter˘ k obûma nemovitostem patfií jako je-
jich nedílná souãást.“

„Ale to ty jsi pfiece taky.“
„Na Aurii si to nepochybnû myslí a právû díky tomu

jsou ochotni vám tak vycházet vstfiíc.“
„Tomu se dá snadno odpomoct. Prostû tû je‰tû pfied

podpisem smlouvy vyváÏu z tvé správcovské funkce.“
„A v˘sledkem bude, Ïe se ze strany úfiadÛ vyskytnou

nepfiedvídané obtíÏe a pfiípadnû i nevybírav˘ nátlak na
Sartanera, coÏ nakonec prodej s nejvût‰í pravdûpodob-
ností zmafií.“

„No, to by asi… ale co tedy mám podle tebe dûlat?“
„¤ekl jsem pfied chvílí, Ïe na Aurii si myslí, Ïe jsem in-

ventáfiem domu. I vy, paní, jste ãasem k tomuto pfiesvûd-
ãení do‰la, ale to je omyl.“

Gladys hledûla na robota zcela konsternovanû, ne-
schopná odpovûdi.

„Skuteãností je,“ pokraãoval proto Daniel nevzru‰enû
dál, „Ïe vám Hall Fastone, mÛj tvÛrce a po dvû století prá-
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voplatn˘ vlastník, krátce pfied svou smrtí daroval do vlast-
nictví pozemek s domem, kter˘ jste aÏ do té doby s jeho
souhlasem cel˘ch dvû stû let uÏívala. Já sám a se mnou
i Gerard Reven jsme se v‰ak do va‰eho vlastnictví dostali
aÏ po smrti Halla Fastonea na základû jeho závûti. Prostu-
doval jsem si znûní té závûti. V˘slovnû se v ní zdÛrazÀuje,
Ïe já i Gerard jsme va‰ím v˘luãn˘m vlastnictvím. O tom, Ïe
by na základû toho vznikala nûjaká na‰e právnû zaloÏená
pfiíslu‰nost k domu ãi jeho vybavení, tam není ani slovo.
Jin˘mi slovy, vy svÛj majetek na Aurii mÛÏete prodat a po-
nûvadÏ já nejsem jeho souãástí, nijak to nenaru‰í vá‰ vlast-
nick˘ pomûr ke mnû. Není to jen mÛj závûr. Tuto otázku
jsem uÏ pfied mnoha lety nenápadnû konzultoval s nûkoli-
ka právními experty, a v‰ichni shodnû tvrdili totéÏ.“

„Ale to je bájeãné,“ rozzáfiila se Gladys, „to znamená,
Ïe se prodej uskuteãní a ty zÛstane‰ tady u mne.“

„Obávám se, Ïe tak jednoduché to nebude, paní. Na
Aurii musí získat jistotu, Ïe se tam vracím zpût, jinak, jak
uÏ jsem vám vysvûtlil, z prodeje zfiejmû na zásah vy‰‰ích
míst sejde.“

„Hm. Ale jak to tedy chce‰ navléknout?“
„Jednodu‰e. Daniel se bude muset vrátit na Aurii.“
Gladys uÏ ponûkolikáté bûhem toho dopoledne vypa-

dala, jako by nedopatfiením zapomnûla d˘chat.
„Jestli se mi snaÏí‰ naznaãit,“ fiekla pfii‰krcen˘m hla-

sem, „Ïe uÏ mû má‰ dost a touÏí‰ po zmûnû, tak vezmi
laskavû na vûdomí, Ïe já o nûãem podobném vÛbec ne-
hodlám uvaÏovat.“

„Já také ne, paní.“
„Tak co tedy má‰ vlastnû v úmyslu?“ rozjeãela se Gla-

dys hystericky.
„Jistû si vzpomínáte, paní, Ïe pfied dvûma sty lety dal

Hall Fastone nezi‰tnû Amirovu Institutu robotiky k dis-

30

Dobrylovsk˘ - zlom  28.11.2005 14:49  Stránka 30



Zemû a impérium

pozici své projekty na v˘robu humanoidních robotÛ,
stejn˘ch, jako jsem já. Mûli tehdy zabezpeãovat terrafor-
maci novû objeven˘ch planet a pfiipravovat je tak pro ná-
sledné osídlení Auriany. Z tohoto plánu sice nakonec se-
‰lo, ale bez ohledu na to nûkolik desítek humanoidních
robotÛ bylo vyrobeno.“

„Je to uÏ hodnû dávno, ale trochu si na to pamatuji.
Teì mû ov‰em napadá – jestliÏe Amiro má moÏnost kdyko-
liv humanoidní roboty vyrábût, proã by jemu nebo komu-
koliv jinému z Institutu robotiky mûlo záleÏet na tobû?“

„Tfieba jen proto, aby mûl na humanoidní roboty mo-
nopol, a ten nikdy mít nebude, dokud se byÈ i jen jeden je-
din˘ z nich bude nacházet mimo sféru jeho pravomoci.“

„To by mohlo b˘t urãité vysvûtlení,“ pfiipustila Gladys,
„ale kdyÏ o tom mluvíme, neví‰ náhodou, co se stalo s tû-
mi uÏ vyroben˘mi?“

„Keldon Amiro aspoÀ nûkteré z nich dopravil na Ze-
mi.“

Gladys se z tváfií vytratila ve‰kerá barva.
„Co Ïe udûlal? Proã?“ vyrazila ze sebe ztûÏka.
„Pfiedpokládám, Ïe mûli pro Amira zabezpeãovat po-

tfiebn˘ informaãní servis; ‰pionáÏ o pomûrech na Zemi.
JenÏe kdyÏ pak byli Keldon Amiro i s Leonarem Mandai-
em objeveni na Zemi a následnû odesláni na Aurii, ztrati-
li moÏnost komunikace s tûmito roboty, ktefií pochopitel-
nû v‰ichni zÛstali na Zemi.“

„A kde jsou teì?“
„Jeden ãeká dole v hotelové hale.“
O Gladys se málem pokou‰ela mrtvice.
„Objevil jsem ho uÏ pfied deseti lety, kdyÏ jsem byl

s vámi na Zemi. Nebylo to tak tûÏké. Amiro nebo nûkdo
z jeho spolupracovníkÛ toho robota nasadil, aby vás sle-
doval a podával hlá‰ení o kaÏdém va‰em pohybu, a to
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byla zásadní chyba. Ten robot byl neustále ve va‰í blíz-
kosti a svá hlá‰ení odesílal kaÏdou chvíli, bylo tedy jen
otázkou ãasu, kdy se mi jeho volání podafií zachytit. Jak
víte, jsem, podobnû jako v‰ichni roboti, schopen registro-
vat modulovan˘ signál v ‰irokém spektru elektromagne-
tického záfiení. Tento robot vysílal v pásmu rádiového zá-
fiení, kde je moje citlivost nejvût‰í. Jedin˘m problémem
bylo, Ïe éter je signály a ‰umy pfiímo zahlcen, a proto mi
trvalo pomûrnû dlouhou dobu, neÏ jsem si uvûdomil,
o co se v daném pfiípadû jedná. Pak uÏ to bylo snadné.
Robota jsem lokalizoval, vyhledal, a protoÏe mne poklá-
dal za ãlovûka, tak jsem ho pomocí vhodnû volen˘ch pfií-
kazÛ zcela ovládl. Ani to nebylo nijak zvlá‰È tûÏké; mys-
lím, Ïe v oblasti konstrukce a programování robotÛ mám
daleko vût‰í znalosti i neÏ sám Amiro,“ fiekl klidnû Dani-
el. Pronesl to bez jakéhokoliv nádechu hrdosti, stejn˘m
tónem by konstatoval, Ïe venku je oblaãno a fouká vítr.

„Ty, Danieli?“ Ïasla Gladys. „Kde bys k tomu pfii‰el?“
„Od Halla Fastonea, paní. V‰echno, co znal on, vloÏil

i do mne. A Hall Fastone byl mnohem lep‰í robotik neÏ
Keldon Amiro.“

„Ach tak.“
„Pfied sv˘m návratem na Aurii,“ pokraãoval robot vzá-

pûtí, „jsem mu nafiídil, aby se zcela odpojil od vnûj‰ího
pfiíjmu signálÛ v‰eho druhu a aby se ukryl na místû, kte-
ré jsem znal jen já. A tam jsem ho taky pfied nûkolika
dny, kdyÏ jsem pfiiletûl z Aurie na Zemi, opût na‰el. Mám
tedy svého dvojníka, kter˘ se sice vnûj‰ími rysy ode mne
nepatrnû li‰í, ale kdo mne nezná tak dobfie, jako napfií-
klad vy, toho ani nenapadne, Ïe pfied sebou nemá sku-
teãného Daniela Olifana. A tak mÛÏeme nyní odeslat na
Aurii jeho, zatímco já zÛstanu zde. Nevûfiím, Ïe by mohlo
u nûkoho vzniknout podezfiení. Na humanoidní roboty

32

Dobrylovsk˘ - zlom  28.11.2005 14:49  Stránka 32



Zemû a impérium

se dávno zapomnûlo a pokud jde o mne, bude vypadat
jen logicky, Ïe se mne vzdáváte, protoÏe roboti jsou na
svûtech Pozem‰ÈanÛ neÏádoucí a moje pfiítomnost by
vám tudíÏ jen komplikovala Ïivot. Konec koncÛ, deset let
jste se beze mne dokázala obejít.“

„Ale aÏ si toho robota vezme do parády Amiro, pocho-
pí, Ïe naletûl, coÏ pro nûj nepochybnû bude pfiedstavovat
znaãnou psychickou újmu. Nebude ti tato skuteãnost dû-
lat problémy?“

„KvÛli tfiem zákonÛm robotiky? Ne, paní, pokud pfií-
mo nevyhlásíte, Ïe tím robotem, kter˘ se vrací na Aurii,
jsem já. Podobná leÏ by mi skuteãnû problémy pÛsobila,
protoÏe její následky by mohly u nûkter˘ch lidí vãetnû
Keldona Amira vytváfiet nepfiíjemnou frustraci a já bych
byl toho bezprostfiední pfiíãinou. Ale pokud jen oznámíte,
Ïe robot, kterého mÛÏete pfii podpisu smlouvy ukázat ta-
jemníkovi i aurijskému kupci, se neprodlenû vrací na
Aurii, kam patfií, bude v‰e v pofiádku. Ten robot tam totiÏ
opravdu patfií, je majetkem Institutu robotiky a bude tu-
díÏ jedinû správné, jestliÏe se tam vrátí.“

Danielova logika byla skuteãnû oslnivá a Gladys si
umínila, Ïe se zafiídí pfiesnû podle jeho rady.

„Tak dobfie,“ fiekla, „zavolej ho nahoru.“
„Bude lep‰í, kdyÏ ho zavoláte vy sama, paní,“ opáãil

Daniel Olifan, „já sám jsem u vás oficiálnû jen na náv‰tû-
vû a v recepci by proto mohlo vzbudit nemístnou zvûda-
vost, kdybych nûco podobného udûlal já.“

„Má‰ pravdu jako vÏdycky,“ uznala Gladys a stiskla
tlaãítko pro spojení s recepcí. „Jak jsem se bez tebe vÛbec
mohla tûch deset let obejít? Ale to se teì zmûní.“

*   *   *
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