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I.  
 
Paul Belner seděl na verandě a nepřítomně se díval na západ slunce. Náhle mu někdo položil ruce na 
oči. „Lai?“ zeptal se nejistě Paul. 
„Skvělý odhad,“ odpověděl dívčí hlas. „Řekla jsem si, že se pro tebe stavím.“ 
Paul se otočil a překvapeně se na příchozí podíval. „Nezapomněl jsi přece, že máš dneska 
pozorování?“ ujistila se Lai. 
Paul se plácl do čela. „Úplně mi to vypadlo z hlavy. Díky, že jsi mi to připomněla. A kolik je vlastně 
hodin?“ zeptal se trochu nejistě. 
Lai se zasmála. „Půl deváté večer.“ 
Paul přikývl, ale potom se na Lai překvapeně zadíval. „A co tady děláš ty? Neměla bys být náhodou 
v observatoři?“ zeptal se. 
Lai si povzdechla. „Máš pravdu. Chtěla jsem se pro tebe zastavit a tak jsem to chvilku nechala na 
TOMYm.“ 
Paul povytáhl obočí. „Víš, že to je porušení předpisů?“ 
Lai se posadila Paulovi na stůl a provokativně se usmála. „Samozřejmě.“ 
„Tak co s tím uděláme?“ 
Lai pokrčila rameny. „Řekla bych, že to musíme napravit a co nejdřív se tam vrátit.“ 
 
Lai se vlastně jmenovala Luisa Vikinsová, ale už od dětství jí všichni říkali Lai. Byla středně vysoká, 
měla černé vlasy zastřižené u ramen a tmavé oči, ve kterých se dalo snadno číst, co si myslí. Paul 
Belner měl dost vysokou postavu a tmavší vlasy, jemné rysy v obličeji a trochu užší ústa, než bylo 
obvyklé. Neměl typicky atletickou postavu, byl spíš chlapecky štíhlý. Oba pracovali pro Vědecký 
výzkum Federace národů. Bylo to sdružení mnoha vědních organizací v rámci Federace národů.  
Jednotlivé vědní obory měly vlastní vedení, ale pro všechny bylo jednodušší pracovat pod záštitou 
jednotné organizace. Paul a Lai spadali pod Astronomický výzkum. 
 
Svět se po dlouhých obdobích neklidu rozdělil do několika mocenských celků. Rozlohou největší byla 
Federace národů, volné sdružení států, oficiálně navazující na tradici Spojených států amerických a 
Evropské unie. Dalším důležitým celkem byl Velký chalífát. Ten vznikl spojením tradičně islámských 
zemí ještě v období agresivní expanze islámu, ale přečkal i období zklidňování a postupně se 
z nepřítele stal obchodním partnerem Federace. Třetí sdružení států tvořilo Východoasijské 
společenství. Původně absolutistická vláda Velkého chalífátu se postupně ustálila na konstituční 
monarchii. Ve Východoasijském společenství byla situace opačná. Tam se od neefektivně fungující 
demokracie přešlo k oficiálně konstituční monarchii, kde ale prakticky vládl císař a parlament mu jen 
přizvukoval. Kromě těchto tří velkých zemí si samostatnost udržely ještě Monacké knížectví, Libye a 
Republika Grónsko. 
 
Federace byla demokratickým státem, a přestože se jednu dobu zdálo, že podobné státní zřízení je 
neefektivní přežitek, ve Federaci se podařilo vrátit mu zvuk a obyvatelé většinou věřili, že má 
budoucnost. Jednou z příčin této víry byla Katarína Polová, legendární postava z období války mezi 
Velkým chalífátem a evropskými státy. Její země, znovusjednoceného Československa, se válka 
bezprostředně dotýkala a Polová se nechtěla smířit s tím, že bude žít pod nadvládou Velkého 
chalífátu. Podařilo se jí vyburcovat netečnou Austrálii a částečně i jižní Ameriku a přesvědčit je, že 
pokud včas nezasáhnou, nebezpečí se dotkne i jich. Hrozilo, že její snaha jen rozpoutá ještě horší 
konflikt, ale Chalífát se nakonec přesile vzdal a stáhl se do původních hranic. Legenda Polové tím ale 
nekončí. V ekonomické krizi, která po válce následovala, projevila velký diplomatický talent a podařilo 
se jí položit základy budoucí Federaci národů. A hlavně, Polová se nesnažila uzurpovat si pro sebe víc 
moci, než kolik jí podle práva náleželo, přestože by jí to tehdy zřejmě nikdo nezazlíval. Stála v čele 
první Federace pět let a pak se stáhla do ústraní. I díky ní požívali další prezidenti mimořádnou úctu a 
většinou se jí i snažili být hodni. 
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Hlavní město Federace mělo být původně na počest Polové umístěno v bývalém Československu, ale 
kvůli vleklým sporům bylo přemístěno do bývalého hlavního města Polska, do Varšavy. Lai s Paulem 
žili v Austrálii. Ta se snažila držet stranou politických třenic a zasvětila se vědě. Velké části pobřeží 
byly vyhrazeny výzkumům, takže pobřežní osídlení tvořily většinou kolonie vědců. 
 
Lai s Paulem nebyli jen teoretičtí vědci, byli i astronauti, ale v nejbližší době je žádná výprava 
nečekala. Sloužili na pobřeží pod dohledem starších zaměstnanců výzkumu, aby se naučili samostatně 
řídit observatoř i celé výzkumné středisko, budou-li k tomu mít příležitost. Observatoř se nacházela 
asi dvacet minut pohodlné chůze za městem. 
 
Večer byl příjemně vlahý a foukal mírný vánek. Nad nízkými kopci vycházel měsíc a osvětloval krajinu 
jemným světlem. Umělé osvětlení bylo omezeno na minimum, aby nic nebránilo pozorováním. Když 
už byli na dohled od observatoře, večerní ticho náhle přerušily kroky. Lai s Paulem vzhlédli a uviděli, 
jak k nim běží muž a volá na ně. Mohl mít okolo čtyřiceti let a sklon k nadváze, světlé vlasy se mu 
lepily na čelo a byl trochu udýchaný, ale vypadal vzrušeně a oči mu zářily. „Paule, Lai, pospěšte si! To 
musíte vidět!“ křičel. Lai a Paul přidali do kroku a za chvíli se s ním setkali. 
„Co blázníš, Michale?“ zeptal se Paul.  
„Pojďte… pojďte se mnou!“ odpověděl mu udýchaně Michal a dodal: „Ahoj, Lai.“ 
„Ahoj. Objevili jste mimozemskou loď nezadržitelně se řítící na Zemi, nebo co?“ 
„No to zrovna ne,“ zasmál se Michal, „ale něco podobně neuvěřitelného.“ 
„Tak už nás, prosím tě, nenapínej,“ pobízel Michala Paul. 
Michal popadl dech a potom se usmál. „Ne, neřeknu vám to. Musíte to vidět na vlastní oči,“ prohlásil. 
„Já jako hloupý klimatolog jsem se taky mohl splést.“ 
Lai zavrtěla hlavou a obrátila se na Paula. „Tak to abychom utíkali,“ řekla a chytila Paula za ruku. 
Podívali se na sebe a rozběhli se. 
„Počkejte!“ volal na ně Michal, ale potom rezignovaně mávl rukou. 
 
Asi za dvě minuty dorazili k observatoři, kde se identifikovali a vešli dovnitř. Budova měla dvě patra, 
v přízemí měli kanceláře klimatologové. Michal, který se věnoval klimatologii a meteorologii, často 
zašel i do observatoře astronomů, protože astronomie byla jeho velkým koníčkem. Uvnitř budovy 
našli i Michalovu manželku, exobioložku, která pracovala poblíž. Ona a Michal byli něco jako místní 
rarita. Vzali se, když bylo Michalovi dvacet a Janě osmnáct a měli spolu už dospělou dceru, která se 
osamostatnila podobně brzo. Oba za sebou měli několik důležitých objevů, nebo alespoň spoluúčast 
na nich. Pro život v pobřežní kolonii se rozhodli, aby měli klid na výzkumy. 
 
V patře se nacházela samotná observatoř. Nebyla velká, ale měla k dispozici veškeré potřebné 
zařízení a nejmodernější přístroje. Astronomové se vždy střídali na denní práci – to znamená výpočty 
a kontrolování zařízení - a na noční pozorování. Denní směna byla vždy kratší než noční, a tak Lai 
s Paulem občas zůstávala i na část noční směny. 
„Ahoj Jano,“ pozdravil Paul a Lai se k němu vzápětí přidala. 
„Kde jste nechali Michala?“ zajímala se Jana, ale v tom okamžiku vešel Michal. 
„Poslyšte, nemůžete mě takhle hnát, už jsem přece jenom starší člověk,“ prohlásil. 
Lai si ho kriticky prohlédla. „Ach, promiň,“ zvolala pateticky, „nevšimla jsem si těch šedin.“ 
Michal mávl rukou. „Tak chcete to vidět, nebo ne?“ zeptal se. 
„Jasně že jo,“ odpověděl Paul, „ale musíš nám nejdřív říct co.“ Potom si založil ruce v bok. „Hej, a co 
jsi vůbec dělal v observatoři? Že ty ses pokoušel o sabotáž?“ 
Michal pokrčil rameny. „Prokoukl jsi mě. Ale celá pravda je taková, že jsem se tam šel podívat, jestli 
třeba nevypukl požár nebo nezešílel TOMY.“ 
„Myslím, že dřív zešílím já, než by se to povedlo TOMYmu,“ opáčil Paul. TOMY byl nejnovější program 
ovládající jednotku observatoře. Zatím nebyl zaveden všude, ale zdálo se, že se osvědčuje. Byl 
propojen se síťovou databází Výzkumu, a tak do ní neustále ukládal nové objevy a porovnával je se 
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staršími záznamy v databázi. Úkolem TOMYho bylo mimo jiné znovu procházet potenciálně 
obyvatelné exoplanety a upřesňovat dosavadní výsledky. Byl to zatím nejpřesnější program, a 
protože měl spojení se satelity umístěnými v různých částech Sluneční soustavy, předkládal 
věrohodné výsledky. Sice se nedaly okamžitě prakticky ověřit, ale lidé už k několika planetám vyslali 
sondy. Ty ale na místo určení měly dorazit až po desítkách let. Bohužel většina potenciálně 
obyvatelných planet už obyvatelných pravděpodobně nebyla, anebo byly výsledky sporné, takže 
nepřinesly praktický užitek. 
„Tak jdeme nahoru, ne?“ zeptala se Lai, která už stála na schodech. Paul, Michal a Jana ji doběhli a za 
chvilku se octli v observatoři. Lai přešla k centrální obrazovce a přečetla si nápis. Potom se potutelně 
usmála a stiskla kombinaci kláves zapínající iluzor. 
 
Iluzor byl vynález, který dalece překonal původní trojrozměrné obrazy i hologramy. Vyvolával 
v uživateli iluzi, že je skutečně uprostřed dění. Často se používal v simulátorech, při konferencích, 
které se účastnili lidé z různých koutů světa, ale dal se použít i při běžných hovorech. Velice oblíbené 
byly síťové hry v iluzoru. Běžní lidé ale velký iluzor nevyužívali příliš často, dávali přednost 
jednoduššímu promítání informací na sítnici jednoho oka, takzvaný malý iluzor, a někteří pořád ještě 
používali obrazovky. Ty se využívaly i v různých institucích a při výzkumech, aby obrazy iluzoru 
nezkreslovaly skutečnost. Malý iluzor lidé nosili na spánku a byl částečně napojený na lidský mozek 
díky drobným elektrodám, ale dal se snadno odpojit. Díky tomuto vynálezu lidé mohli síť vnímat, jako 
kdyby to byl reálný svět. Do sítě byl začleněn v podstatě celý svět a údaje se zálohovaly a ukládaly na 
různých místech, aby odpojení jedné části neznamenalo zhroucení systému. Život lidí byl se sítí spjatý 
v podstatě od narození. Jiné než síťové záznamy už prakticky neexistovaly, přes síť se platilo, četly se 
přes ni knihy, diskutovalo se na ní, a díky tomu, že se prakticky po celém světě oficiálně používal 
jeden univerzální jazyk, jakási modifikace angličtiny, i když v soukromí lidé pořád ještě mluvili 
tradičními národními jazyky, kdokoli se mohl dozvědět jakoukoli volně dostupnou informaci takřka 
okamžitě. 
 
Možnost dozvědět se kdykoli cokoli s sebou ale nesla i stinné stránky. S tím, jak se síť rozrůstala a 
nabývala na významu, se našli lidé, kteří ji dokázali velmi obratně zneužívat. Jejich moc se někdy 
přeceňovala, ale i bez zveličování často dokázali ovládat důležité dění. Původně to byli odborníci, 
kteří věděli, jak zamaskovat svou identitu a postupně se z nich vyvinula skupina známá pod názvem 
síťoví magnáti. Předpokládalo se, že ani jeden magnát není skutečná osoba, že je to konstrukt jiné 
osoby, která působí pod dvěma, někdy i pod více identitami, přičemž tu pravou udržovali v ústraní 
jako obyčejného poctivého občana, kterému se nedalo dokázat nic protizákonného. Magnáti dokázali 
pomocí sítě ovlivňovat dění, získávat peníze, a když byli opatrní, mohli si nashromáždit velký majetek 
a vliv a udržet si ho do konce života. Ovšem éra síťových magnátů pomalu končila. Několik z nich bylo 
odhaleno a postupně se přicházelo na další. Někteří z nich získali majetek a místo v síti podezřelými 
spekulacemi, jiní byly reálné osoby s celkem čistým svědomím, kterým se jen vyplatilo trochu 
riskovat. Ještě před nedávnem se lidé děsili domněnkami, že magnáti vytvoří mocenský celek s vlastní 
tajnou službou, ale zdálo se, že i tyto historky pozbývají půvab. Neoficiálně se vědělo o třech 
magnátech, ale ti se příliš neukazovali, a i když se občas vynořily fámy o tom, co který provedl, nikdo 
by jim nemohl dokázat nic nelegálního. Vlády tušily, že si zbylí magnáti tvoří vlastní síť kontaktů a 
často se jim daří ovlivnit události ve svůj prospěch, ale zavládlo jakési příměří, protože magnáti 
nechtěli být odhaleni a státy někdy potřebovaly podezřelé skupiny, které se kolem pravděpodobných 
magnátů shromažďovaly, jako zdroj informací. Proto dokud magnáti neohrožovali bezpečnost nebo 
příjmy států, nechávaly je vlády na pokoji. 
 
Paul, Lai, Michal a Jana stáli uprostřed observatoře a čekali, co se bude dít. Náhle zhaslo světlo, jen 
uprostřed žhnula hvězda, která se rychle přibližovala. Paul potlačil nutkání uskočit, když proletěla 
kolem něho dozadu a zbylo po ní jasné světlo, ve kterém se objevila planeta. Byla to jenom hrubá 
modelace, ale Paul okamžitě pochopil. 
„TOMY objevil vhodnou planetu,“ řekl radostně. 



4 
Katastrofa 

Lai přikývla. „Je to tak. A jak to vypadá, získal náš TOMY prvenství.“ Přešla k obrazovce a vypnula 
iluzor. Umívala se. „A víte, co je na tom nejlepší?“ zeptala se. Všichni zavrtěli hlavou. Lainin úsměv se 
ještě rozšířil. „To, že jsem měla službu oficiálně já.“ 

 
*** 

 
Do observatoře přišlo potvrzení objevu a informace, že byli skutečně první. Zároveň dostali Paul a Lai 
pozvánku na výroční stou vědeckou konferenci a zároveň návrh o objevu oficiálně zpravit veřejnost. 
 
Paul si právě procvičoval modelace drah malých vesmírných těles a jejich výpočty, když k němu do 
pokoje přišla Lai. Posadila se na stůl a usmívala se na něho. Paul se snažil dokončit výpočet a 
soustředěně se mračil na obrazovku. Dával jí přednost, protože se na ní lépe orientoval. 
„Paule, měli bychom se pustit do té přednášky,“ prohodila Lai. 
Paul se otráveně opřel. „No, tak teď jsem nás všechny zabil,“ prohlásil. 
Lai se zatvářila překvapeně. „Cože?“ 
Paul se k ní obrátil. „Podívej se sama,“ vybídl ji. „Po Zemi je veta.“ 
Lai sklouzla ze stolu a zadívala se na obrazovku. Po chvilce pokrčila rameny. „Máš nás všechny na 
svědomí. Zkontroloval jsi to?“ zeptala se. 
Paul zavrtěl hlavou. „Ještě ne. Ale vždyť vidíš, že je to blbost,“ řekl. 
Lai pokrčila rameny. „Člověk nikdy neví.“ 
„Prosím tě, nestraš,“ prohlásil Paul a spustil kontrolu. Když byla dokončena, chvilku jenom nevěřícně 
zíral na obrazovku. „No potěš,“ řekl tiše. 
Lai se hryzla do rtu. „Počítal jsi to z aktuálních dat?“ 
„Jo, vzal jsem v úvahu všechny nejbližší satelity.“ 
„Tak to máme asi problém.“ 
„Jasně že máme problém. Ale jak je to možné? Jak to, že ho ještě neobjevili?“  
Lai pokrčila rameny. „Občas technika selže.“ 
Paul zavrtěl hlavou a soustředěně hleděl na obrazovku. „Pošlu to nahoru,“ rozhodl se. „Radost z toho 
asi mít nebudou, ale co se dá dělat.“ 
 

II. 
 
Paul nervózně chodil po pokoji. Už zbývá jenom týden do konference. To se mi ani nebudou obtěžovat 
potvrdit, že jsem měl pravdu? pomyslel si. Dotkl se přístroje na levém spánku a aktivoval malý iluzor. 
Zatímco pochodoval po místnosti, přehrával si dráhu asteroidu. Když přehrávání skončilo, vztekle 
mávl rukou. Potom se posadil a rozhodl se, že zavolá přímo prezidentovi. Nemohl počítat s tím, že ho 
přijme, ale chtěl na sebe alespoň upozornit. Našel kontakt na jeho kancelář a zapnul iluzor, protože 
mu chtěl stát tváří v tvář. Za několik okamžiků se objevil obličej mladé ženy. Příjemně se usmívala. 
„Dobrý den. Kancelář prezidenta Vědeckého výzkumu Federace národů. Co si přejete?“ 
Paul jí úsměv oplatil. „Dobrý den. Tady je Paul Belner. Mohla byste mě prosím spojit s panem 
prezidentem?“ 
Úsměv ženy se nezměnil. „Lituji, ale to není možné.“ 
Paul přikývl, ale nevzdával se. „Volám kvůli záležitosti, kterou jsem oznámil před týdnem a zatím jsem 
nedostal odpověď.“ 
„Lituji, ale s panem prezidentem vás spojit nemohu.“ 
„Chápu. Mohl bych alespoň nechat vzkaz?“ 
Žena přikývla. „Prosím.“ 
Paul se vděčně usmál. „Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda byl můj objev změněné dráhy asteroidu 
správný. Děkuji za odpověď. Paul Belner.“ 
„Je to všechno?“ zeptala se žena. 
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„Ano,“ odpověděl Paul. 
„Nashledanou,“ řekla žena a ukončila hovor. Paul vypnul iluzor a zaskřípal zuby. Proč mi nemůžou 
jednoduše oznámit, ano, pane Belnere, měl jste pravdu, děláme, co je v našich silách? 
 

*** 
 

Večer, před tím, než mu začala směna, zašel Paul za Michalem. Michal právě končil. „Ahoj,“ pozdravil 
Paul. 
„Ahoj Paule,“ odpověděl Michal. „Co že se tváříš tak mrzutě?“ 
Paul mávl rukou. „Ale nic.“ 
„Kvůli tomu asteroidu?“ zajímal se Michal. 
Paul se zatvářil zmateně. „Odkud to víš?“ zeptal se. Michal si povzdechl. 
„Vždyť jsme se o tom včera bavili.“ 
Paul zavrtěl hlavou. „Promiň, zapomněl jsem na to.“ 
„Doufám, že jsi nevyzradil nějaké služební tajemství.“ 
Paul pokrčil rameny. „Kdo ví?“ opáčil. Vzápětí se dotkl spánku. „Promiň, někdo mi volá.“ Přešel 
trochu stranou a zapnul si iluzor. 
Objevil se starší muž. „Dobrý večer, pane Belnere,“ prohlásil. 
„Dobrý večer,“ odpověděl Paul. 
„Promiňte, že vás ruším. Chci vám odpovědět na vzkaz, který jste zanechal dnes ráno.“ Paul se usmál. 
„Jménem pana prezidenta se omlouvám, že vás nemohl přijmout a že jste nebyl neinformován dřív,“ 
pokračoval muž. „Váš výpočet je správný a děkujeme, že jste nás upozornil. Stanice změnu také 
zachytily a potvrdily váš objev. Stalo se to, že se rozpadla jedna z nestabilních planetek zanesených 
v pozorovacím systému a jeden z úlomků nabral kolizní kurs. Začali jsme podnikat předběžné kroky a 
veřejnost bude co nejdříve informována. Podrobnosti se dozvíte na konferenci.“ 
„Děkuju,“ řekl Paul. 
„Není zač,“ odpověděl muž. „Nashledanou.“ 
„Nashledanou,“ odpověděl Paul a zavěsil. Obrátil se k tázavě se tvářícímu Michalovi. 
„Tak co?“ zeptal se Michal. 
Paul se zhluboka nadechl. „Měl jsem pravdu. Bohužel. A podrobnosti se dozvíme na konferenci,“ 
odpověděl. 
 

*** 
 
Každé dva roky se v Sydney konala vědecká konference, spíše než schůze to ale byla řada projevů o 
nových vědeckých poznatcích. Z vědců mohl přijít kdokoli, i ti, kteří pracovali pro jiné země. Mohli se 
konference zúčastnit jako posluchači, nebo se do ní aktivně zapojit. Organizátoři sice posílali 
některým vědcům pozvánky, ale to se bralo spíše jako projev zdvořilosti. Schůze byla také přístupná 
veřejnosti, ovšem málokdo šel na samotné přednášky, protože součástí konference byly i různé 
výstavy nebo zážitková věda pro děti. Pro některé návštěvníky byla ale jedním z hlavních cílů 
návštěva Sydney, které bylo označováno za jedno z nejkrásnějších měst své doby. 
 
Před budovou, v níž se konaly přednášky astronomů a fyziků, to vypadalo jako na trhu, v budově 
samotné ale panovala úplně jiná atmosféra. S výjimkou hlavního sálu v ní byl klid a to působilo 
dojmem, že se návštěvník nachází na univerzitě v době přednášek. V sále probíhaly projevy, a po 
každém z nich bylo místo pro dotazy posluchačů. Ty se někdy změnily ve vášnivou diskusi, která často 
hrozila, že přeroste v hádku, a některé diskuze na obzvláště zajímavá témata se táhly i několik dní, 
pokud ovšem předseda povolil nové otevření tématu. 
 
Paul a Lai přijeli už brzy ráno a stihli několik zajímavých přednášek. Jejich vystoupení bylo stanoveno 
až na odpoledne, takže měli dost času se zorientovat. Konference se zúčastnili už několikrát před tím, 
a proto vnímali poněkud nervóznější atmosféru, než bylo obvyklé. Hlavním důvodem byl nepochybně 
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asteroid. Veřejnost zprávu o hrozícím nebezpečí přijala kupodivu klidně, ale to bylo způsobeno tím, 
že hrozba byla ještě relativně vzdálená. Asteroid měl dopadnout přibližně za čtyři roky a to byla ještě 
dost dlouhá doba na to, aby se leccos změnilo. 
 
Paul s Lai procházeli vestibulem a míjeli lidi mířící na přednášky nebo z nich. Zastavili se před jedním 
panelem a Paul stiskl tlačítko spouštějící iluzor. Obklopily je informace o asteroidu. Simulacemi je 
prováděl příjemný hluboký ženský hlas. 
„Existuje několik způsobů, jak asteroid zastavit. Bohužel nestihneme vyslat rakety tak, aby ho 
dokázaly včas odklonit z kolizní dráhy, ale jedna z dalších možností je asteroid rozbít, až bude natolik 
blízko, abychom mohli vyslat rakety z Měsíce. Pokud se jej podaří rozbít na dostatečně malé kusy, 
Zemi žádné nebezpečí nehrozí.“ 
Paul se zabral do simulace, a když skončila, obrátil se na Lai. „Víš, co by mě zajímalo?“ zeptal se. 
„Co?“ 
„Jaké jsou podle nich ty další možnosti?“ 
Lai se usmála. 
„Máš přece svůj velký plán,“ prohlásila. 
„Ale o tom ještě nikdo kromě nás neví,“ opáčil Paul. Potom se rozhlédl po lidech, kteří začali proudit 
ze sálu, aby se v prostoru mezi přednáškami trochu protáhli. „Už bychom měli jít dovnitř.“ Lai 
přikývla. Vešli do sálu a posadili se. Když už dovnitř zase začali vcházet lidé, naklonil se k Paul k Lai.  
„Věříš, že mám strach?“ pošeptal jí. 
„Jo,“ odpověděla mu krátce. Paul s Lai byli ohlášeni, vystoupili na pódium a rozhlédli se po lidech 
v sále. Potom na sebe krátce kývli a začali. Jako první spustil Paul bez komentáře simulaci, kterou jim 
poskytl TOMY. 
Když simulace skončila, ujala se slova Lai. „Dobré odpoledne. Chtěli bychom vás informovat o objevu, 
který učinil výzkumný program TOMY,“ začala. „Jedná se o obyvatelnou exoplanetu. Tento objev je 
v podstatě staronový, protože TOMY zkoumá už dříve objevené exoplanety. Poskytuje ale mnohem 
přesnější údaje, se kterými je možné dále pracovat.“ Lai spustila simulaci s údaji o planetě. „Tato 
exoplaneta má podle TOMYho údajů zatím nejpříznivější podmínky k životu ze všech dosud 
objevených a prověřených. A má ještě jednu výhodu. Není nedosažitelná, nachází se jen dvanáct 
světelných let od Země.“ 
„A to souvisí s tím, o čem bychom chtěli především mluvit, totiž o možnostech využití objevu,“ 
navázal Paul. Otázka zní: Ano, nebo ne? pomyslel si. Kromě mě a Lai o tom ještě nikdo neví. Potom se 
zhluboka nadechl a podíval se na Lai. Ta jemně přikývla. Takže ano. Ať to stojí, co to stojí. 
„Samozřejmě bychom k ní mohli, dokonce měli vyslat sondu,“ pokračoval. „Ale v souvislosti s novou 
situací mě napadla ještě jiná myšlenka.“ Paul se rozhlédl po sále a zdálo se mu, že lidé teď poslouchají 
pozorněji. Nasucho polkl, protože ho náhle přepadl strach ze všech těch zamyšlených tváří pod 
pódiem, z nichž některé patřily lidem, kterých si Paul hluboce vážil a před kterými rozhodně nechtěl 
vypadat jako hlupák. S trochu sevřeným hrdlem opatrně pokračoval. „O asteroidu, který se má srazit 
se Zemí, toho už dnes zaznělo hodně, včetně několika návrhů řešení. Já přicházím se svým. Všichni, 
nebo alespoň část lidí, by se mohla na exoplanetu přestěhovat.“  A je to venku. Paul čekal, že se na 
něj sesype posměch, ale nedočkal se. Lidé v sále vypadali, že nad tím vážně přemýšlejí, a to Paula 
trochu povzbudilo. 
„Myslíte něco jako stěhování pomocí generačních lodí?“ zeptal se někdo. 
Paul zavrtěl hlavou. „Ne, nic tak komplikovaného. Dnes měl v tomto sále přednášku pan Evans, který 
prezentoval teleportační zařízení. Myslím, že stěhování by se dalo provést s jeho pomocí.“ V sále to 
zašumělo. Paul hledal očima v sále Evanse, ale nemohl ho najít. Doufám, že tady je, pomyslel si. 
„Exoplaneta by byla samozřejmě nejprve prozkoumána,“ navázala Lai. „Nemá smysl začínat se 
stěhováním lidí, dokud nemáme jistotu, že je exoplaneta skutečně obyvatelná. Na druhou stranu 
máme ještě čtyři roky, a pokud bychom skutečně mohli použít teleport, ani výzkum, ani následné 
stěhování by nebylo tak náročné.“ 
„Promiňte,“ ozval se hlas ze sálu a Paul na okamžik zavřel oči. Už je to tady, pomyslel si. „Promiňte,“ 
pokračoval tazatel, „ale to, co tu navrhujete, mi nepřipadá moc proveditelné. Už jen to časové 
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omezení, i když teď se můžou čtyři roky zdát jako dostatečně dlouhá doba, naznačuje, že i kdyby se 
do takového projektu například Výzkum Federace pustil, nestihl by ho dokončit.“ 
Paul zavrtěl hlavou. „Nemyslím si to,“ odporoval. „Museli bychom začít co nejdřív, ale pokud je 
planeta opravdu tak příznivá, jak tvrdí TOMY, a pokud by teleport fungoval opravdu tak, jak pan 
Evans naznačoval, výzkumy i stěhování by se opravdu daly zkrátit na minimum.“ 
„To je příliš mnoho kdyby, pane Belnere,“ prohlásil někdo další. „To, co navrhujete, by bylo 
proveditelné, kdybychom měli několik let jen na výzkum. Takhle by hrozilo příliš velké riziko.“ 
„Ano,“ zavolal někdo zezadu. „A navíc, pan Evans říkal, že teleport ještě nevyzkoušel na živočiších.“ 
„Je to příliš komplikované. Příliš věcí by muselo vyjít najednou. A navíc opravdu hrozí obrovské riziko, 
že se lidé na exoplanetě něčím nakazí.“ Paul se nešťastně díval do sálu, kde se rozrůstala diskuze. 
Posluchači už ho zřejmě ani nepotřebovali. Otočil hlavu k Lai a vyměnili si trochu ublížený pohled. 
V sále pršely otázky a odpovědi a nikdo Paula nepustil ke slovu. 
„Opravdu si myslím, že je to moc složité. Není to špatný nápad, to ne, ale myslím, že bychom se měli 
zamýšlet nad proveditelnějšími opatřeními,“ zaslechl Paul, a to mu už bohatě stačilo. Cítil se jako 
spráskaný pes. 
Po chvilce na pódium konečně vystoupil předseda a vysvobodil tak Paula a Lai z rozpaků. Zvedl ruce, 
aby utišil vřavu v sále. „Děkuji přednášejícím,“ prohlásil. „A protože vidím, že nápad pana Belnera 
vzbudil velký zájem, navrhuji pozítří v této diskuzi pokračovat.“ Ozval se potlesk, Paul a Lai sešli 
z pódia a co nejrychleji vyšli z budovy a zamířili do hotelu. 
 

*** 
 

Paul ležel na zemi s rukama za hlavou a díval se na Lai sedící nad ním na posteli. 
„Pěkně jsem to pohnojil, co?“ zeptal se. „Teď si o mně bude polovina vědeckého světa myslet, že 
jsem naprostý blbec.“ Ušklíbl se. „Ale nejspíš na mě za pár týdnů zapomenou.“ Povzdechl si. 
Lai zavrtěla hlavou. „Prosím tě nelituj se,“ řekla. „Zaujalo je to. A pozítří můžeme pokračovat. Aspoň 
si to hezky v klidu rozmyslíme.“ 
Paul povytáhl obočí. „Zaujalo je to? To myslíš vážně? Vždyť všechno, co k tomu řekli, bylo, že jsem 
hrozný naivka.“ 
Lai se usmála. „Přece jsi nečekal, že hned sklidíš ovace ve stoje,“ prohlásila. 
Paul pokrčil rameny. „No to ne. Ale aspoň to nemuseli hned zavrhovat.“ 
Lai si lehla na záda. „Co kdybychom někde sehnali Evanse?“ zeptala se. „Kdyby potvrdil, že by byl tvůj 
plán s pomocí teleportu proveditelný, mohlo by je to přesvědčit.“ 
Paul přikývl. „Mohlo,“ souhlasil. „Otázka ale je, jestli nám Evans pomůže.“ 
Lai se usmála. „Tak ho musíme přesvědčit. A taky se musíme pořádně připravit, ať tam pozítří zase 
nestojíme jako tvrdé y.“ 
 

*** 
 

Den, který měli Paul a Lai na přípravu, proběhl v nervózních diskuzích o tom, co by vlastně měli a 
neměli říkat. Podařilo se jim najít Evanse, který naštěstí ještě neodjel, a i když jim nejprve nechtěl říct 
nic určitého, nakonec prohlásil, že Paulův plán by mohl vyjít, pokud by ovšem teleport fungoval 
skutečně tak, jak by měl, což Evans ovšem nemohl zaručit. Slíbil, že přijde na pokračování obhajoby 
Paulova plánu, ale zdál se být celou věcí spíše pobavený. To Paula trochu dohřálo, ale protože 
potřeboval Evansovu pomoc, udržel se a nic neřekl. 
 
V sále bylo ještě víc lidí než při první diskuzi a atmosféra byla nervóznější. Paul a Lai seděli pod 
pódiem a čekali, až je předseda vyzve, aby vystoupili. 
„Myslíš, že budou vstřícnější než předevčírem?“ zeptal se Paul neklidně. 
Lai pokrčila rameny. „Kdo ví.“ V tom okamžiku ale už na pódium vešel předseda a sál se postupně 
utišil. 
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„Dnešní program přednášek je uzavřen,“ prohlásil předseda, „a tak bych rád přistoupil k věci, kterou 
určitě všichni netrpělivě očekáváte, totiž pokračování obhajoby plánu pana Belnera a slečny 
Vikinsové.“ Pokynul směrem k Paulovi a Lai a oni vystoupili na pódium. Ozval se krátký potlesk a Paul 
se nadechl a začal mluvit. Byl nervózní, ale rozčilení z toho, jak byl jeho nápad přijat předevčírem a 
touha dokázat lidem v sále, že není úplně pitomý, převládla. 
„Dovolte mi nejprve odpovědět na námitky, které jste vznesli minule,“ začal. „Problém, který byl 
zmiňován nejčastěji, je časová náročnost plánu. Stále ještě vám nemohu předložit konkrétní čísla, 
protože vzhledem k tomu, že dosud nebyla k žádné potenciálně obyvatelné exoplanetě vyslána lidská 
posádka, nemohu vědět, kolik času by zabral průzkum. Ale předpokládám, že by to mohlo být tak půl 
roku. Velkou část průzkumu mohou provést sondy a po třech, možná čtyřech měsících už bychom 
věděli, jestli je exoplaneta skutečně obyvatelná a jestli není nebezpečná. Potom by se mohlo začít se 
stavbou domů. Ani ta by nemusela být tak náročná, jak se zdá, s nasazením robotů a při použití 
nových technologií při stavbě ekologických domů by samotná stavba mohla trvat tak rok.“ 
„Promiňte,“ přerušil ho někdo. „Ale jste příliš velký optimista. Čtyři roky jsou příliš krátká doba, 
protože i kdyby všechno, co tu říkáte, teoreticky fungovalo, v praxi nikdy nebudeme mít ideální 
podmínky.“ 
„Ano,“ přidal se další. „A co teleport?“ 
„Mluvili jsme s panem Evansem, a ten prohlásil, že teleport by podle všech výpočtů měl fungovat 
správně, jediné, co musí udělat, jsou závěrečné testy s živočichy,“ odpověděla Lai. 
„No vidíte,“ ozval se nespokojeně původní tazatel. „To je další časová prodleva. Váš plán opravdu 
není proveditelný, alespoň ne v tak krátkém časovém limitu. Navíc, jak jste sám zmínil, ještě nikdy 
nebyla k exoplanetě vyslána lidská posádka. Je příliš riskantní vsadit přežití lidstva na něco tak 
komplikovaného, když je to ještě ke všemu první pokus.“ 
Tohle Paula opravdu rozčílilo. Byl na svůj nápad tak hrdý, že nechtěl připustit, aby byl jen tak smeten 
ze stolu. „Netvrdím, že musíme všechno vsadit na jeden plán. Jistě, můžeme se soustředit na možná 
proveditelnější návrhy, jako je pokus asteroid rozbít, ale výsledek tohoto plánu je stejně, možná ještě 
více nejistý. Zaslechl jsem také něco o plánu stavby podzemních měst. Proč by měla být takováto 
stavba proveditelnější než osídlení exoplanety, zvlášť pokud jsme k tomu získali prostředky?“ zeptal 
se. 
„Protože je to příliš nákladný pokus s příliš nejistým výsledkem,“ odpověděl někdo. „A i když na 
papíře možná funguje skvěle, v praxi už to tak být nemusí.“ 
Paul stiskl rty a očima hledal mluvčího. „Jistě,“ odpověděl. „Můj nápad nemusí vyjít. Nemusíme ho 
stihnout uskutečnit. Ale můžeme ho alespoň vyzkoušet. A i kdyby se nepodařil, je to alespoň skvělá 
příležitost prozkoumat potenciálně obyvatelnou exoplanetu očima lidí, nejen pomocí sond. A taková 
příležitost by se neměla zahazovat. Kromě toho, nikdy nezjistíme, jestli něco opravdu funguje, dokud 
to nevyzkoušíme.“ 
Diskuze pokračovala ještě dobrých dvacet minut, a potom ji předseda utnul. Nedošlo se k žádnému 
konkrétnímu výsledku, což ani nikdo nečekal, ale potom, co Paul sešel z pódia, nevěděl, jestli si má 
připadat jako vítěz nebo poražený. Několik lidí přišlo jemu a Lai pogratulovat, ale zaslechl také pár 
rozhořčených rozhovorů. Když už se Paul a Lai chystali, že vyjdou z budovy, zastavil je Evans. Napřáhl 
ruku nejdříve k Lai a potom k Paulovi. 
„Gratuluju,“ řekl. 
„K čemu, prosím vás?“ opáčil Paul. 
Evans pokrčil rameny. „No, hlavně k nápadu. Abych vám řekl pravdu, zaujal mě. Nejdřív jsem si 
myslel, že je to jen takové zbožné přání, ale teď se mi zdá, že byste ho chtěl opravdu uskutečnit.“ 
Paul se zasmál. „Jistěže bych chtěl. To bych k tomu ale nejdřív musel mít prostředky.“ 
„Uvidíte. Třeba to zaujme ještě někoho jiného než mě,“ opáčil Evans. „Ale nápad prozkoumat 
exoplanetu s pomocí lidské posádky, není vůbec špatný. Alespoň by se teleport otestoval v praxi. Tak 
se necháme překvapit, jestli z toho něco bude. Zatím nashledanou.“ Paul a Lai mu pozdrav opětovali 
a zamířili do hotelu. 

 
*** 
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Příští den odpoledne, když už se Paul a Lai pomalu chystali, že vyrazí domů, se najednou Lai zarazila. 
„Paule, taky ti přišla ta zpráva?“ zajímala se Lai. „Chce se s námi setkat Liam Lendt.“ 
Paul zkontroloval příchozí zprávy a udiveně povytáhl obočí. „No jo, mně to taky přišlo. To je teda 
divný. Jediný Liam Lendt, kterého znám, je multimiliardář. Co by po nás mohl chtít?“ 
Lai se nejistě kousla do rtu. „Určitě existuje spousta lidí se stejným jménem,“ řekla. „Ale je to zvláštní. 
A neokusuj si nehty,“ dodala. 
„Ano, mami,“ zašklebil se Paul. 
Lai zavrtěla hlavou. „Půjdeme tam?“ zeptala se. 
„Proč ne?“ opáčil Paul. „Když nás chce vidět?“ 
 
Za několik minut už stáli ve vestibulu přednáškové budovy a zmateně se rozhlíželi. Po chvíli k nim 
přistoupil vysoký muž s prošedivělými vlasy a pěstěným plnovousem. Šediny byly pravděpodobně 
umělé, protože byly rozmístěny tak, aby mu na atraktivitě spíše přidávaly, než ubíraly. 
„Dobrý den,“ pozdravil. Měl hluboký sametově uhlazený hlas. Paul a Lai se k němu otočili a opětovali 
pozdrav. „Omlouvám se, jestli jsem vám překazil plány, ale potřeboval bych si vámi promluvit,“ 
pokračoval muž. 
„To je v pořádku,“ odpověděl Paul. 
Muž se usmál. „Pojďte si prosím sednout,“ vybídl je a zavedl je do bufetu. „Dáte si něco?“ 
Paul zavrtěl hlavou. „Ne, děkuju.“ Lai si dala kávu a Lendt si objednal čaj. 
Lendt počkal, dokud nedostali nápoje, a potom začal mluvit. „Tak jak se vám líbila konference?“ 
zeptal se. 
„Byla velice zajímavá,“ odpověděla Lai. 
„To každopádně,“ souhlasil Paul. 
Lendt přikývl. „Je zajímavé, kolik nového se toho za rok vždycky přihodí,“ prohlásil a zamyšleně usrkl 
čaje. Chvilku bylo ticho. Potom se Lendt tiše zasmál. „Promiňte. Mám takový hloupý zvyk dostávat se 
k důležitým věcem oklikou. Ale snažím se polepšit.“ Paul se zdvořile usmál. Lendt vzhlédl od šálku a 
obdařil je dalším úsměvem. „Abych se tedy dostal k věci. Dovolil jsem si vám poslat svou vizitku,“ 
prohlásil, počkal, až si ji Paul a Lai pročtou a ignoroval jejich překvapené výrazy. „Velice mě zaujal váš 
nápad, pane Belnere, a podle reakcí dalších posluchačů soudím, že nejsem sám. Myslel jste ho 
vážně?“ zeptal se pak. 
Paul se na chvilku zarazil. „Jistě,“ odpověděl pak. 
Lendt přikývl, jako kdyby Paul prošel zkouškou. Přejel prstem po podšálku. „A byl byste ochoten ho 
realizovat?“ 
Paul na okamžik zadržel dech. „Kdybych dostal příležitost, tak zcela jistě.“ 
Lendt znovu přikývl. „Nic vám neslibuji. Ale shodou okolností jsem už spolufinancoval několik 
projektů Vědeckého výzkumu, takže se znám s panem prezidentem. Mám za to, že on o vašem 
návrhu ještě neví?“ Paul zavrtěl hlavou. Lendt kývl. „Nemohl přijet na konferenci, ale předpokládám, 
že sleduje přednášky, takže se už možná o vašem nápadu dozvěděl,“ pokračoval, „ale myslím, že když 
to s ním proberu ještě osobně, bude rád. Chystám se totiž do Perthu, tak bych ho mohl při té 
příležitosti navštívit.“ Paul si připadal jako ve snu. Lendt upil čaje a šálek pečlivě postavil na podšálek. 
„Váš nápad se mi líbí, ale na jeho realizování bude potřeba hodně peněz. A protože se nezdá, že by 
poptávka po fúzních motorech měla v nejbližší době výrazně klesnout, a já tak budu mít dost 
prostředků, bylo by mi potěšením, kdybych k jeho uskutečnění mohl nějak přispět.“ Lendt se znovu 
rezervovaně usmál. „Přirozeně nemůžu nic slíbit. Nevím, jak se k tomu bude stavět pan prezident, ale 
myslím, že i kdyby se neměl uskutečnit celý plán, alespoň průzkum planety by se realizovat měl.“ Paul 
jenom seděl a snažil se přesvědčit sám sebe, že nespí. Je to pravda, je to pravda, opakoval si. Sedím 
tady s Liamem Lendtem, který mi nabízí pomoc při uskutečňování mého naivního nápadu. Lendt dopil 
čaj. „Myslím, že nejpozději do měsíce vám dám vědět,“ řekl. Chvilku bylo ticho. „Mimochodem,“ řekl 
ještě Lendt, „nevím, jestli jste byli na přednášce o podzemních městech, ale ten nápad se mi také 
nezdá být vůbec špatný. Jeden z tvůrců plánu, pan Land, mluvil velice zajímavě.“ Když Lendt viděl, že 
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jeho hosté nejsou schopni diskutovat, usmál se, zaplatil za sebe i za Lai a vstal. „Velice mě těšilo,“ 
prohlásil a napřáhl ruku nejdřív k Lai a potom k Paulovi. 
„Nás také,“ odpověděl za oba Paul. 
„Doufám, že nashledanou,“ rozloučil se Lendt. 
 

III. 
 
Paul vypnul budík a vážně zauvažoval nad tím, že ten den rezignuje na práci a pořádně se prospí, ale 
nakonec se rozhodl vstát. Protáhl se a zívl. Rozespale se ploužil do kuchyně, kde na přístroj 
s tekutinami nevrle zabrblal požadavek na čaj. Přístroj si z jeho nabručeného tónu nic nedělal, a začal 
vesele vařit. Předtím se ale na displeji objevila otázka: „Jaký čaj si přejete?“ 
„To je jedno. Nějaký uvař.“ Protože ale otázka na displeji pořád setrvávala, zabručel: „Třeba černý.“ 
Otázka okamžitě zmizela.  Paul se posadil ke stolu a pokoušel povzbudit mozek alespoň k základním 
úkonům. Za chvíli někdo zazvonil. Paul ťukl na obrazovku, ale nikoho přede dveřmi neviděl, proto se 
šel přesvědčit. O zeď se opíral nějaký opilec, ale když uviděl rozzlobeného Paula, zamáchal rukama ve 
vzduchu. 
 „Vždyť já už jdu,“ zamručel a potácel se pryč. 
Paul znechuceně zavřel dveře a vrátil se do kuchyně. Za chvíli ale zvonil někdo další. Paul se tentokrát 
ani neobtěžoval s kontrolou a šel, nebo se spíše řítil otevřít. Prudce otevřel dveře. Pak se zarazil, 
protože za nimi stála Lai. „Ahoj,“ řekl rozpačitě. 
„Nazdar,“ odpověděla mu Lai trochu nejistě. „Můžu dál, nebo je tvoje nevraživost vůči mé osobě tak 
velká, že mě ani nepustíš?“ 
„Promiň,“ omlouval se Paul, „před chvílí mi tady zvonil opilec.“ 
„Aha,“ řekla Lai a vešla dovnitř. 
„Co že jdeš tak brzo?“ zeptal se Paul. 
Lai pokrčila rameny. „Už je to měsíc,“ prohlásila. 
„Měsíc od čeho?“ nechápal Paul. 
„Od doby, co nám Lendt slíbil pomoc.“ 
Paul si povzdechl. „To už je víc než měsíc. Asi se prezidentovi můj nápad nelíbil. Tak už to chodí,“ řekl 
a jeho samotného překvapila trpkost, která se v jeho hlase ozývala. 
Lai ho pohladila po ruce. „Neber si to tak. Ještě není všechno ztraceno. Máš dneska denní směnu, 
že?“ dodala. 
Paul přikývl. „Už bych měl pomalu vyrazit.“ 
„Půjdu s tebou,“ řekla Lai. Šli chladným ranním vzduchem. Pomalu se blížilo léto, ale pořád ještě 
často pršelo a ve vzduchu byla cítit vlhkost. Šli mlčky ruku v ruce a vychutnávali si okolní ticho. 
Nedošli ale daleko a uviděli Janu, jak spěchá do práce. 
„Jano!“ zavolal Paul. 
Jana se obrátila a zastavila, aby na Paula s Lai počkala. „Dobré ráno,“ pozdravila. 
„Nápodobně,“ odpověděla Lai. 
Pomalu zase vyrazili a ušli kus cesty, když se Jana najednou zastavila a zmateně se zamračila. 
„Co je?“ zeptala se Lai. 
„Přišla mi zpráva,“ prohlásila Jana pomalu a pak se usmála. „Možná, že byste si měli taky 
překontrolovat poštu.“ 
Na další otázky odmítla odpovědět, dokud ji Paul a Lai neposlechli, a pak na ni jenom ohromeně 
hleděli. 
„No páni,“ řekl nakonec Paul. „Tohle je tedy víc, než jsem čekal. Pozvánka na výběrové řízení pro 
průzkum exoplanety.“ Nevěřícně zavrtěl hlavou. „Díky studijním i praktickým výsledkům jste byl 
předběžně vybrán do užšího okruhu kandidátů,“ citoval dál a pak se tázavě zahleděl na Lai. 
Ta s mírně nepříčetným úsměvem přikývla. „Ano, takhle to tam stojí, slovo od slova.“ 
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Oba se znovu zadívali na Janu. „Vypadá to, že pak Lendt dodržel slovo,“ řekla a pak se zarazila. „A 
právě mi volá manžel, takže jeho to zřejmě postihlo také. Zdá se, že si uděláme výlet do Perthu.“ 
 

*** 

Paul se zoufale zahleděl na tašku, jako kdyby doufal, že mu pomůže. Nestalo se tak, a tak Paul její 
obsah vysypal na zem. „Takže znovu,“ řekl nahlas a pustil se do balení. Vždyť toho přece nemám tolik, 
aby se mi to do té tašky nevlezlo, pomyslel si a se zaťatými zuby do zavazadla pěchoval potřebné věci. 
Nakonec se mu podařilo tašku zavřít. Vítězoslavně se na ni usmál. Skvěle. Hm, tak co teď budu dělat? 
Nakonec se rozhodl pro čtení. Z Perthu hradili dopravu i ubytování, takže si vědci nemuseli dělat 
starosti. Paul po chvíli čtení nechal, protože se nemohl soustředit kvůli divokým představám vzdálené 
neznámé planety, které mu defilovaly před očima. 
Odpoledne se všichni sešli těsně před odjezdem do Perthu. Cesta neměla trvat příliš dlouho, protože 
jejich vozy měly oprávnění pro druhou letovou výšku, takže jim příliš nehrozily kolony. 
„Tak tedy vzhůru dolů, jak kdosi prohlásil,“ řekl Michal. 
Všichni nasedli do aut a vyrazili. V Perthu byli prozatím ubytováni v hotelu, později jim měly být 
přiděleny malé byty. Prezident jim vzkázal, že se mají dostavit příští den v deset hodin. Paul byl tak 
unavený, že jakmile dorazili, jenom se rozloučil a šel spát. 
 

*** 

Když dorazili před budovou Výzkumu Federace národů, chvíli zůstali stát. Zblízka působila opravdu 
impozantně. Byla to jedna z nových nejefektivnějších soběstačných budov, ale na pohled vypadala 
jako vytvořená z různě tvarovaných kusů průhledného i zrcadlového skla a mramoru. 
„Tak jsme tady,“ prohlásil Paul tiše. Usmál se. „Půjdeme dovnitř?“ zeptal se. Vyrazili. U vchodu se na 
okamžik zastavili, aby zadali identifikační údaje. V hale je přivítala sympatická mladá žena. Paul si byl 
téměř jistý, že je to simulace a mírně rozčeřený vzduch asi půl metru od ní ho o tom přesvědčil. 
Přísně vzato to byl robot, protože podobné iluzorové simulace byli řízeny robotickým mozkem. Ty ale 
většinou potřebovaly jen minimum reálných součástek a samotný mozek se rozkládal v síti, ze které 
čerpal potřebné informace. 
„Vítám vás v ústředí Vědeckého výzkumu Federace národů,“ prohlásila simulace. „Co si přejete?“ 
„Byli jsme pozváni k panu prezidentovi,“ odpověděl Michal. 
„Předložte prosím své identifikační údaje,“ vyzvala je simulace a pokynula rukou k panelu. Vědci 
poslechli a simulace se usmála. „Děkuji. Pan prezident vás očekává. Jeho kancelář je v patnáctém 
poschodí. Výtah je vám k dispozici,“ prohlásila, ukázala směrem k výtahu a už si skupiny nevšímala. 
Vědci nastoupili do výtahu a mlčky vyjeli do patnáctého patra. Když vystoupili do prostorné chodby, 
všiml si Paul, že mu srdce buší, jako kdyby chtělo utéct. Snažil se alespoň trochu zklidnit dech, ale 
moc se mu to nedařilo. Vědci přistoupili ke dveřím prezidentovy kanceláře a na okamžik se zastavili. 
„Zaklepej, Paule,“ vybídla ho Jana a Paul poslechl. 
„Dále,“ ozvalo se a Paul otevřel. 
 
Vstoupili do poměrně velké místnosti. Ležela v rohu budovy a měla dvě stěny prosklené 
poloprůhledným sklem, kterým bylo možno vidět velkou část města. Místnost byla vybavena jako 
kancelář, ale zároveň působila dojmem pohodlí a soukromí. Obě neprosklené stěny byly do poloviny 
své výšky obloženy tmavým dřevem. Po obvodu místnosti stály skříně s prosklenými dveřmi ze dřeva 
podobné barvy jako obloha stěn. Uprostřed místnosti stál rozlehlý pracovní stůl s několika 
přistavenými židlemi a v rozích kanceláře byly postaveny květináče s nejrůznějšími rostlinami. 
 
Za stolem seděl prezident. Byl to člověk středního vzrůstu, trochu otylý. Měl velmi prořídlé vlasy a byl 
pečlivě oholený. Na nose měl nasazené brýle a působil nezvykle majestátním dojmem. Pro většinu 
lidí byla záhada už to, proč nosí brýle, když si mohl jednoduše nechat vadu operovat. On sám to 
vysvětloval tak, že je konzervativní člověk a nedovedl by si sám sebe představit bez svých milovaných 
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brýlí. Dále se o prezidentovi vědělo, že je hluboce věřící křesťan. Normálně by se nad tím nikdo 
nepozastavil, protože religiozita lidí zase začala pozvolna stoupat a Sdružení křesťanských církví 
stejně jako další náboženství prožívalo dobu rozkvětu. Zvláštní na tom bylo jedině to, že ve Federaci 
osoby na vysokých postech stále ještě většinou přebíraly zvyk z předchozího období přecitlivělé 
korektnosti, a pokud se hlásili k nějakému náboženství, nedělali to veřejně a odmítali odpovídat na 
dotazy ohledně své víry. Předtím, než byl zvolen prezidentem vědecké společnosti, pracoval jako 
astronaut a potom jako technický navigátor posádek vesmírných letů. Oficiálně nemohl zasahovat do 
politiky jinak než jako volič, ale ve skutečnosti byl velice vlivnou osobností, i když jeho vztahy se 
současným prezidentem Federace národů nebyly vždycky ideální. Jednu dobu o prezidentovi 
Výzkumu kolovala pověst, že je jedním ze zbylých síťových magnátů a prezident musel svolit ke 
kontrole síťového účtu, aby se zbavil obvinění z ovlivňování události nekalými prostředky. Přesto se o 
něm čas od času vynořila fáma, že přece jen tajně spolu s dalšími neodhalenými magnáty ovládá svět. 
 
V místnosti bylo několik dalších lidí, z nichž Paul znal jen Johna Evanse. Prezident vzhlédl. „Vítám 
vás,“ prohlásil. „Prosím, posaďte se,“ vybídl vědce. „Ještě bych vás měl představit.“ Obrátil se 
k původním návštěvníkům. „Pánové, toto je paní Kelečková, exobioložka, slečna Vikinsová, 
astronomka, pan Keleček, klimatolog a pan Belner, astronom a původce návrhu.“ Potom se Brown 
obrátil k nově příchozím. „Pana Evanse už znáte,“ prohlásil, „po jeho pravici sedí pan Johnson, 
odborník na ekologické bydlení, dále je tu pan Henry Fox, David Peller, Valerie Krásná, Ondřej Parkle 
a Lenka Tibi.“ Když se všichni posadili, prezident se usmál. „A já jsem Brown,“ dokončil. Na chvilku se 
zamyslel, jako kdyby nevěděl, jak má začít. „Abych tedy přešel k věci. Byli jste vybráni jako kandidáti 
na účast ve výzkumné misi a já jsem velmi rád, že jste všichni přijali. Asi před měsícem mě navštívil 
pan Lendt a pověděl mi o vašem nápadu, pane Belnere. A co je nejdůležitější, přesvědčil mě o jeho 
proveditelnosti. Takže jsem sehnal pana Evanse a pana Johnsona a oni souhlasili, že ho pomohou 
realizovat. Pan Johnson už má vypracovaný určitý plán, jak by se v relativně krátké době dalo vytvořit 
místo vhodné k přesídlení lidí. Jediný háček je v teleportu, který se musí ještě vyzkoušet, mám 
pravdu, pane Evansi?“ Evans přikývl. Brown se znovu usmál. „Myslím si, že přestěhovat část lidí na 
exoplanetu je výborný nápad, a to i kdyby nám nehrozilo současné nebezpečí. Ale i kdybychom 
nakonec zjistili, že planeta není vhodná k osídlení, vynaložená námaha nepřijde vniveč už proto, že do 
praxe uvedeme postupy, které bychom jinak nevyužili. Jen samotný telepat má velký význam i sám o 
sobě, a takových přínosů se jistě najde víc. Ještě než se rozloučíme, chtěl bych, abyste věděli, že ať už 
nakonec skutečně poletíte, nebo ne, uvítám vaši další spolupráci na projektu v jakékoli formě, jakou 
budete chtít nabídnout.“ Brown se na chvíli odmlčel a pak se usmál. „Pokyny k testům dostanete 
během dneška. A ještě něco… myslím, že ubytování je už připraveno.“ 
 
Když se Paul ubytoval, lehl si na postel a nemohl uvěřit tomu, že se všechno skutečně odehrálo. Byt 
nebyl velký, ale příjemný. Ten, kdo tady bydlel, je už asi na pobřeží, pomyslel si Paul. Snad se mu tam 
bude líbit. 

IV. 
 
Paul se ztěžka posadil na lavičku ve vestibulu budovy Výzkumu. Opřel se a zavřel oči. Právě dokončil 
další řadu testů a cítil se úplně vyčerpaný. Po chvíli si k němu někdo přisedl a Paul otevřel oči, aby se 
na příchozího podíval. „Ahoj Michale,“ pozdravil. 
Michal se usmál. „Ahoj,“ odpověděl. „Tak jak se cítíš?“ zeptal se. 
Paul pokrčil rameny. „Nic moc. Zítra děláme s Lai závěrečné teoretické zkoušky.“ Zavrtěl hlavou. 
„Občas se mi zdá, že mám hlavu jako balon.“ 
Michal se zasmál. „To ti věřím. Ale na druhou stranu máte s Lai neuvěřitelné štěstí. Kolik lidí ve vašem 
věku by dalo nevím co za to, aby se vůbec dostali někam dál než na Měsíc, a vy rovnou poletíte 
zkoumat potenciálně obyvatelnou exoplanetu.“ 
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Paul pokrčil rameny. „Jestli nás vyberou. I přes moje vynikající studijní i praktické výsledky,“ zapitvořil 
se, „mám spíš pocit, že jsem akorát tak velký kopyto.“ Michal se rozesmál a konejšivě Paula poplácal 
po rameni. Paul si jenom chmurně povzdechl. „A co ty s Janou?“ zeptal se pak. 
„No coby. Přece jenom jsme na něco takového už zvyklejší. A neměj zbytečné obavy. Máte s Lai 
velkou naději. Přece jenom jste mladí a opravdu dobří. U mě s Janou je to spíš otázka toho, jestli 
budou chtít raději zkušenější, nebo fyzicky zdatnější lidi. O vás se nebojím.“ 
Paul mu úsměv oplatil. „Vždyť uvidíme.“ 
Michal přikývl. „Uvidíme.“ 
 

*** 
 

Paul a Lai seděli vedle sebe na lavičce v budově Výzkumu a beze slova se dívali před sebe. Bylo vidět, 
že jsou napjatí. 
„Mám takový pocit, že jsem to pěkně pohnojil,“ prohlásil po chvíli Paul. 
Lai přikývla. „Tak to jsme dva.“ Zase zavládlo ticho. 
Po chvíli se ozvaly kroky a u lavičky se zastavila Jana. „Ahoj,“ řekla. „Co tady sedíte jako dvě 
hromádky neštěstí?“ zeptala se. 
Paul nešťastně vzhlédl. „Právě jsme se vrátili z teoretických zkoušek,“ prohlásil. 
„A?“ opáčila Jana. 
Lai si povzdechla. „No právě že asi nic,“ odpověděla. 
Jana zavrtěla hlavou. „Nevykládejte mi, že je nesložíte. Zrovna vy dva.“ 
Paul pokrčil rameny. „Už to tak vypadá. Budete si muset najít jiné členy posádky.“ 
Jana se usmála. „Víte co, radši pojďte na oběd,“ řekla. „Výsledky nám stejně pošlou až večer. Teď 
nemá smysl trápit se tím.“ 
 
Večer seděli s Lai u Paula v bytě a čekali na výsledky. Nemluvili, jenom se na sebe nervózně dívali. 
Když přišla práva, chvíli se ji báli otevřít. První se odhodlal Paul. Když si ji přečetl, na tváři se mu 
objevil šťastný úsměv. 
„Takže složení posádky je: Paul Belner, John Evans, Martin Johnson, Jana Kelečková, Michal Keleček a 
Luisa Vikinsová,“ přečetl nahlas. „Prošli jsme,“ dodal pak tiše a pevně Lai objal. 
 

*** 
 
Bylo horko a slunce svítilo na obloze bez mráčku. Centrum Perthu se změnilo na džungli. Obchodní 
centra a muzea změnily projekci na svých stěnách na lesní zeleň, na chodnících byla promítána hnědá 
barva hlíny spolu s pralesními rostlinami a všude v ulicích stály velké květináče plné rostlin. Paul a Lai 
se ruku v ruce procházeli tím umělým pralesem a cítili se spokojeně. Brzy ráno byly odeslány sondy, 
které měly provést předběžný průzkum exoplanety, a teď už jenom museli počkat na definitivní 
výsledky. 
„Je to ohromné,“ prohlásil Paul. „Za měsíc budeme znát výsledky. A kdyby nebylo teleportu, museli 
bychom na ně čekat celé roky.“ 
Lai se usmála. „A všechno kvůli kusu kamene.“ 
Paul přikývl. „Kvůli pěkně velkému kusu kamene,“ dodal. Zhluboka se nadechl. „Jsem zvědavý, 
k čemu to všechno povede. Chtěl bych vědět, co se stane, jestli opravdu začneme osidlovat cizí svět. 
Nebo co na něm najdeme.“ 
Lai pokrčila rameny. „Brzo se to dozvíme,“ prohlásila. Chvíli šli mlčky a vychutnávali si sluneční 
paprsky. 

 
*** 
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V malé poradní místnosti panovala napjatá atmosféra. Právě dorazily definitivní výsledky ze sondy, a 
tak potenciální posádka čekala na výsledky. Když do místnosti vešel vedoucí astronomického 
oddělení, všichni zadrželi dech. 
„Dobrý den,“ pozdravil. Když si všimli, že se usmívá, všem se trochu ulevilo. Vedoucí se postavil před 
vědce sedící v půlkruhu a založil si ruce za zády. Rozhlédl se, a když viděl, jak jsou všichni nervózní, 
jeho úsměv se ještě rozšířil. „No, nechci vás už déle napínat. Dorazily výsledky ze sondy. Jestli budete 
chtít, můžete si je potom prohlédnout. Nejdřív ze všeho vám musím oznámit, že výsledky jsou 
nadmíru uspokojující. Exoplaneta je přibližně stejně velká jako Země a má dýchatelnou atmosféru. 
Obíhají okolo ní dva menší měsíce, jsou na ní oceány i pevnina. Ještě čekáme na výsledky 
biologického rozboru, jestli je tam něco, s čím bychom si nedovedli poradit. Ale zatím to vypadá, že 
biosféra funguje na stejném principu jako tady, takže všechno, co budete potřebovat, bude trochu 
větší dávka medibotů v krvi. Takže exoplaneta je podle všeho vhodná k vyslání lodi s lidskou 
posádkou. A sonda nenarazila na známky žádné inteligentní civilizace, takže lidé tam pravděpodobně 
nebudou mít konkurenci.“ Na okamžik se odmlčel. „O všem už ví prezident Výzkumu a dal souhlas 
k bližšímu prozkoumání. No a díky panu Lendtovi máme dostatek financí, takže můžeme začít 
s přípravami.“ Paul na okamžik zavřel oči. Je to pravda? pomyslel si. Je to pravda? Opravdu poletím? 
zeptal se v duchu. Zaplavila ho vlna radosti. Čím jsem si to zasloužil? pomyslel si. 
 

V. 
 

Tři roky do dopadu 
 

*** 
 
Paul se vzbudil, právě když svítalo. Lai ležela vedle něho a tiše oddechovala. Paul opatrně vstal a 
odešel do koupelny. Když se sprchoval, uvědomil si, že je podivně napjatý, ale nemohl přijít na to, 
proč. Oblékl se a zadal požadavek na snídani. Když byla hotová, vzal si ji a vyšel s ní na balkon. Věděl, 
že už neusne. Poslední dobou se vůbec budil brzy, ale příliš mu to nevadilo. Pohodlně se usadil, 
vdechoval svěží přímořský vzduch a poslouchal zvuky ještě spícího města. Měsíce ubíhaly a pomalu se 
blížil den odletu. Když Brown zpravil veřejnost o plánu vyslat na nově objevenou planetu loď 
s posádkou, byl přijat s nadšením. O osídlování ale nepadla ani zmínka, protože podle Brownova 
názoru bylo lepší nedráždit příliš představivost lidí zprávami o blížícím se nebezpečí. Paul si myslel, že 
je to chyba a dokonce se s Brownem kvůli tomu málem pohádal. Nakonec se shodli na tom, že celý 
plán oznámí, až bude naprosto jisté, že na planetě se dá žít a že let je bezpečný. Zatím to pro 
veřejnost bude jen výzkumná expedice Kolumbus. Už byla určena kompletní posádka i náhradníci a 
Paul se stal kapitánem. To v Paulovi vzbudilo trochu rozpaky. Ne, že by nebyl rád, ale připadalo mu to 
trochu nespravedlivé vůči Janě a Michalovi, kteří byli daleko zkušenější. Když se o tom s nimi ale bavil, 
jenom se smáli, a tak mu kapitánský post zůstal. 
Když tak Paul seděl zabraný do myšlenek, vůbec si nevšiml, že se za ním otevřely dveře a vyšla z nich 
Lai. Opatrně k němu přistoupila a položila mu ruce na ramena. Paul se lekl, prudce se otočil a málem 
vylil kávu. Když za sebou uviděl smějící se Lai, oddechl si a chytil ji za ruce. 
„Málem mě z tebe ranila mrtvice,“ prohlásil. Lai se usmála a vymanila se z jeho sevření. Paul si už 
podruhé uvědomil svou nervozitu. 
Lai se vrátila se snídaní a sedla si vedle něho. „Dneska bude hezky,“ řekla. 
„Asi máš pravdu,“ odpověděl Paul, „ale já se cítím jako před zkouškama na vysokou.“ 
„To bude tím, že dneska s Evansem zkoušíte,“ odpověděla Lai. 
„Co zkoušíme?“ zeptal se nechápavě Paul. 
 „Děláte závěrečné testy teleportu, tedy pokud jsem si nespletla datum,“ řekla Lai s úsměvem. 
„Aha. No jo, vlastně.“ 
„Jsem na to docela zvědavá,“ pokračovala Lai. 
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„To já taky,“ přisvědčil Paul ponuře. 
Lai se zamyslela. Připadalo jí zvláštní, že z nedalekého moře nezbude za pár let nic, že se možná po 
dopadu asteroidu vypaří. Náhle sebou trhla. „Říkal jsi něco?“ zeptala se. 
„Ptal jsem se tě, jestli nevíš, v kolik tam máme být?“ 
„Cože? Aha. Myslím, že v osm. 
„Nad čím jsi přemýšlela?“ 
„Nad ničím. A nade vším. Přemýšlela jsem o tom, jak je tu krásně. A že za tři roky se z té krásy stane 
peklo.“ 
Paul stiskl rty. „Radši si to ani nepředstavovat,“ odpověděl. Potom se pousmál. „Ale vlastně se mi plní 
sen,“ prohlásil. Lai se na něj tázavě podívala. „Už od mala jsem strašně rád četl knihy o osidlování 
vesmíru. Pak jsem si přečetl knížku o prvním přistání na Měsíci a chtěl jsem taky něco takového 
dokázat. Jednou se nás ve škole učitel ptal, co bychom chtěli dělat, až vyrosteme a já odpověděl, že 
chci objevit a prozkoumat nějakou neznámou planetu. Učitel se samozřejmě jenom shovívavě usmál 
a řekl mi, že je to sice pěkný sen, ale asi těžko splnitelný. Tehdy jsem si v duchu slíbil, že mu ukážu. A 
taky jsem mu to řekl a to poněkud nevybíravým způsobem. Dostal jsem za to poznámku a výchovnou 
přednášku. Ale hlavně jsem stoupl v očích svých spolužáků.“ 
Lai se usmála. „Ten učitel ještě žije?“ 
„Ano, párkrát jsme si dokonce zavolali. Kupodivu se na mě ještě pamatuje.“ Chvíli mlčeli, ponoření do 
myšlenek. Po chvíli si Lai trochu povzdechla a podívala se na hodinky. „Je sedm,“ prohlásila. „Co by se 
stalo, kdybychom dneska šli pěšky?“ zeptala se. 
„Celkem nic, ale stejně přijdeme o půl hodiny dřív,“ odpověděl Paul. 
„To nevadí. Můžeme si popovídat s Henrym nebo s Ann.“ 
„To je fakt,“ přisvědčil Paul a vstal. 
 
Ann Leightová a Henry Fox byli navigátoři. Navigátoři museli povinně odpracovat nějaký čas jako 
astronauti, ale oproti lidem, kteří se rozhodli astronautice skutečně věnovat, měli lehčí podmínky při 
zkouškách. Henry byl technik a Ann komunikovala s posádkou, určovala dráhu letu a musela ji 
podrobně znát, stejně jako cíl výpravy. „Tak jdeme?“ zeptala se Lai. 
„Jasně.“ Vyšli na chodbu, na které bylo slyšet mohutné chrápání jejich souseda. Oba to vrátilo do 
běžné reality a svorně se zasmáli. „Dneska taky děláme zkoušky krizových situací v modelu,“ 
připomněl Paul. 
„Opravdu? Tak na to jsem zapomněla zase já.“ 
„To nevadí, stejně všechno umíš.“ 
„To jo, ale instruktor si na nás poněkud zasedl. Vsadím se, že nám tam nainstaluje i srážku 
s mimozemskou lodí.“ 
„Musíme počítat se všemi možnostmi,“ poučoval Paul. 
„A co teda budeš dělat, když se na lodi objeví nějaký ten zelený mužíček?“ zeptala se Lai. 
„Chytnu ho.“ 
„Ale to si vyloží jako projev nepřátelství.“ 
„Tak dobře. Začnu na něho mluvit. Třeba se chytne.“ 
„A co když ne?“ 
„Tak z něho odeberu vzorek kůže a pošlu to na Zemi.“ 
„Raději toho nechejme,“ řekla Lai a zasmála se. 
 
Přes časné ráno bylo na ulici rušno. Lidé spěchali na autobus a provoz už se ve všech letových výškách 
začal pomalu zaplňovat. Asi po deseti minutách chůze Lai na protějším chodníku zahlédla Henryho. 
„Hele, Paule. Náš navigátor - technik.“ 
„Kde?“ zeptal se Paul. 
„Tamhle. Naproti.“ 
Henry si jich taky všiml a zamával jim. Pak se spěšně rozhlédl a přeběhl silnici. „Nazdar!“ zvolal, když 
se udýchaný zastavil na chodníku. Henry byl vysoký a měl světle hnědé, skoro blonďaté vlasy. „Jak se 
vede?“ zeptal se. 
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„Ujde to,“ odpověděl Paul, „A co ty?“ 
„Celkem dobře. A co že jdete tak brzy?“ 
„Ale, řekli jsme si, že se projdeme. Jak to, že nejsi v práci?“ 
„Skočil jsem koupit snídani pro sebe a pro Ann.“ 
„Aha.“ Dorazili k budově Výzkumu. 
 „Vy asi ještě nepůjdete nahoru, že?“ zeptal se Henry, když vstoupili dovnitř. 
„Asi ne. Nemáme tam teď co dělat,“ odpověděl Paul. 
„Tak pojďte se mnou,“ pozval je Henry, „Ann se s vámi stejně ještě chtěla na něčem domluvit.“ Henry 
je dovedl do navigátorského střediska. Byla to místnost s tlumenými světly. Ve třech dlouhých řadách 
tam stály stoly s obrazovkami, u kterých pracovali navigátoři. Každý z nich měl sluchátka. Na jednom 
vesmírném letu pracovalo několik navigátorů, ale pouze jeden komunikoval s posádkou. Místo po své 
pravici měl vždy prázdné. To byl stůl navigátora, který se s ním střídal. Další navigátor byl lékař. 
Kontroloval stav posádky a také plánoval případné výstupy na zkoumané objekty z lékařského 
hlediska, to znamená, že určoval, který ze členů se na průzkum nejvíce hodí, neboli, kdo má nejlepší 
zdravotní stav. Lékař byl postrach astronautů, protože měl pravomoc vyloučit je z letu. Další 
navigátor byl technik. Ten kontroloval stav lodi a navigoval posádku při opravách poruch. Ostatní 
navigátoři pomáhali k hladkému průběhu letu a kontrolovali různé lodní funkce. Všichni měli 
přirozeně svoje náhradníky a každý z navigátorů měl kromě obrazovky k dispozici i iluzor. 
Navigátorům pomáhal i robotický mozek, ale ten nemohl úplně převzít velení. V místnosti bylo také 
jakési prosklené mezipatro pro návštěvníky, chodili sem totiž občas novináři. Vedlo z něho také 
nouzové schodiště, které zaměstnanci někdy používali, aby nemuseli čekat na výtah. 
 
Ann končila směna, navigátoři totiž měli směny po hodinách. Vedle Ann už seděl i druhý navigátor, 
připravený kdykoli převzít službu. 
Ann konečně odložila sluchátka a přešla ke skupince v meziposchodí. „Ahoj, všichni,“ pozdravila 
vesele. „Sehnal jsi něco k snědku? Umírám hlady,“ obrátila se na Henryho. „Lai, budu muset s tebou a 
s Paulem ještě něco probrat ohledně letu. Teď si ale musím odskočit. Běžte zatím do mé kanceláře. 
Tady jsou klíče.“ Ann byla hnědovlasá dívka s veselým obličejem s vlasy stočenými do dvou copů. 
Henry se ujal velení a odvedl Paula a Lai do Anniny pracovny. Byla to malá útulná místnost. Uprostřed 
stál stůl s obrazovkou. Na zemi byl hrozný nepořádek. Všude ležely kusy papíru popsané 
poznámkami. Henry je shrnul na jednu hromadu a všichni se rozsadili po židlích, které byly po 
místnosti rozestavěny. Za chvíli přišla Ann. Zastavila se na prahu, obhlédla kancelář a praštila se do 
čela. „Jé – omlouvám se za ten nepořádek. Hledala jsem náhradní sluchátka,“ řekla a dala papíry do 
skříně. 
„A našlas?“ zeptal se Henry. Ann přikývla a obrátila se k Paulovi a Lai. 
„Takže… Musíme si celou cestu probrat ještě jednou. Pojďte sem,“ řekla Ann a zapnula iluzor. 
Objevila se hvězdná mapa oblohy.  „Nejdřív mi řekněte, co budete dělat po startu.“ 
„Zůstaneme na oběžné dráze, dokud počítač neprovede a neopraví výpočty pro první teleportaci. Pak 
zapneme teleport a budeme doufat, že nás to zase složí dohromady. Mimochodem, dneska se to 
definitivně dozvíme, budu pokusný králík,“ řekl Paul. 
„A teď ty, Lai, zakresli dráhu i s přestávkami mezi teleporty,“ vybídla Ann, aniž by si všímala Paulovy 
poznámky. Lai ji poslechla. „Výborně,“ prohlásila Ann. 
„Mimochodem, víte, že jsem náhradník?“ zeptal se Henry. 
„Jistě, ale jakou to má souvislost s tím, co teď děláme?“ opáčil Paul. 
„No, celkem žádnou, jen že poletím s vámi,“ prohlásil Henry a uculil se. Obrátily se na něho tři páry 
udivených očí. 
„Cože? A mě jsi o tom neřekl ani ň,“ podivila se Ann. 
„Já jsem se o tom taky dozvěděl až dneska, když jsem šel pro tu snídani. Což mi připomíná, že mám 
obrovský hlad,“ prohlásil Henry a začal se krmit koblihem. 
„A jak to, že letíš taky?“ zeptala se Lai. 
„Martin onemocněl.“ 
„Chudák, to mu teda nezávidím,“ prohlásila Lai. 
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„To pro všechny znamená další testy, že?“ zeptal se Paul. 
„Pravděpodobně.“ 
„Takže s námi dneska budeš dělat zkoušky,“ ověřovala si Lai. 
„Hm,“ pokusil se Henry odpovědět s plnou pusou, „už se docela těším. Vždycky jsem chtěl letět do 
vesmíru. I když to chce asi skoro každý, jenomže se to málokomu podaří. Mezi techniky se povídá, že 
do opravdové akce se dostanou jen prominenti.“ 
„A nebude to spíš tak, že se do vesmíru posílají ti technici, které nebude nikdo postrádat, když se 
náhodou ztratí?“ zeptala se Lai s nevinným úsměvem. 
Henry pokrčil rameny. „No, to je celkem možné,“ odpověděl klidně. „Jediný problém je v tom, že se 
nevyznám v ekologických domech tak jako Martin. Ale on zase není tak úplně technik, takže to asi 
nevadí.“ 
Ann zavrtěla hlavou. „Takže ty že mě tady necháš v bryndě s navigováním, Henry,“ zkonstatovala. 
Henry ji objal a utěšoval ji: „No tak si to tak neber. Mě taky přece necháš samotného v lodi a tím 
pádem v bryndě.“ 
Ann se usmála. „Neboj, budu na tebe odsud dávat pozor.“ 
V tu chvíli padly Lai oči na hodinky. „Už budeme muset jít na tu zkoušku.“ 
„Hodně štěstí,“ popřála Ann. Za chvíli už Paul a Lai běželi k výtahu. 
 

VI. 
 
Vešli do kanceláře, kde už čekali Michal, Jana a Evans. Všichni se začali překotně a poněkud nervózně 
zdravit. „Můžeme jít na věc, Paule?“ zeptal se Evans. 
„Tady?“ podivil se Paul. „Ale vlastně, proč ne? Mě je celkem jedno, kde mě to rozdrtí.“ 
„Buď trochu optimista, Paule,“ osmělovala ho Lai. 
„Jo. A s tím drcením nebude tak zle. Nanejvýš prostě přestaneš existovat. A navíc, zatím jsi všechny 
testy zvládl,“ řekl Evans. 
„Hm,“ přisvědčil Paul. „Jak to vlastně bude probíhat?“ zeptal se. 
Evans se usmál. „Bude to několikanásobná automatická teleportace, to znamená, že se před cílem 
zastavíš ještě na několika jiných místech. Podobně to bude probíhat i při cestě na naši exoplanetu, 
jenomže tam se loď zastaví na delší dobu. Ty teď poletíš do Ruska, jižní Afriky, na Britské ostrovy a 
skončíš v Americe.“ 
Paul přikývl a pokrčil rameny. „Tak dobře. Ale jestli se to nepovede, máš mě na svědomí.“ 
John zavrtěl hlavou. „Neměj strach. Když jsi zvládl základní teleportaci, tohle zvládneš určitě.“ 
„V tom případě jsem připraven,“ řekl Paul a odevzdaně uchopil černou krabičku velikosti detektoru 
blesků. 
 „Tak jdeme na to,“ řekl John.  „Připrav, se, zapínám teleport.“ Zmáčkl tlačítko na krabici podobné té 
Paulově, kterou držel v rukou, a Paul zmizel. Všichni stáli chvilku zaražení. 
„To probíhá tak krátce? Myslel jsem, že to bude delší,“ podivil se Michal. 
„Ne,“ začal vysvětlovat Evans, „nemůže to být delší, tedy aspoň na tak krátkou vzdálenost. Když 
poletíte na exoplanetu, teleportace bude trvat déle, ale zmizíte stejně rychle jako teď Paul.“ 
„Jak to?“ zeptala se Jana. 
John se zamračil. „Vy jste to nikdy předtím neviděli?“ Všichni zavrtěli hlavou. 
„Zatím jste to s Paulem vždycky prováděli o samotě,“ prohlásila Lai. 
John se usmál. „Takže nevíte, jak teleport funguje?“ zeptal se. Dočkal se dalšího zavrtění hlavou. „To 
je dobře. Hrozně rád to lidem vysvětluju, ale oni to obvykle nechtějí poslouchat,“ prohlásil. „Takže: 
Teleport slouží k přenášení těles z bodu A do bodu B, aniž by mezi tím uplynul čas, který by byl 
potřeba při obyčejném cestování podsvětelnou rychlostí.“ Na chvilku se zamyslel. „Dalo by se říci, že 
teleportace je i primitivní způsob cestování časem, i když jenom dopředu. Při teleportaci vlastně čas 
předběhnete,“ řekl potom. „Pamatujete si všichni na sci-fi filmy a knížky s teoriemi cestování 
v hyperprostoru? Tohle je tak trochu podobné, i když to pracuje na jiném principu. Hmota se 
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nepřesune do žádného hyperprostoru. Vesmír má mnoho rozměrů, některé z nich jsou obsažené 
přímo v časoprostoru, jiné ne. A tady jde o to, že musíte hmotu převést do rozměru, který je uvnitř 
časoprostoru. Abyste to pochopili, musíte si představit časoprostor jako třírozměrný objekt, nejlépe 
kouli, i když to není úplně přesné, protože ten rozměr je do časoprostoru vpletený, je v něm a prolíná 
se s ním… No ale to je jedno. Aby to bylo jednodušší, představte si tu kouli. My žijeme na povrchu, 
nebo velice blízko povrchu a naše vnímání je tímto prostředím omezeno. To znamená, že čas pro nás 
plyne stále stejným směrem a subjektivně stále stejně rychle. Ale čím hlouběji půjdete, tím odlišnější 
prostředí najdete a tím bude čas deformovanější. Uvnitř časoprostoru není hmota jako taková, 
protože hmota, jak ji vnímáme my, se vyskytuje jen na povrchu. Tam dole, v hloubce, je jen energie. 
Přesněji řečeno energetické impulzy, něco jako síť, která je v podstatě uvnitř hmoty, uvnitř 
časoprostoru, ale chová se jinak. Každá částice, kterou vnímáme, má pokračování v tomhle 
energetickém rozměru, a jsou tam samozřejmě i další, které nedokážeme vnímat. A v tom je 
zakopaný pes. Po několika neúspěšných pokusech jsem zjistil, že musím převést hmotu úplně na 
energetický impulz. Ne tak, jako kdyby hmota vybuchla a přeměnila se v energii. Tohle je něco jiného. 
Je to, jako kdybyste z dvourozměrného trojúhelníku udělali pyramidu. Je to sice třírozměrný útvar, 
ale nese v sobě veškeré informace o tom, jak vypadal původní trojúhelník. Převod pomocí teleportu 
je složitější v tom, že hmota ztratí svou původní čtyřrozměrnost a převede se do jiného rozměru na 
bázi energie. Takže ten impulz nebo spíš množství impulzů, na které je hmota převedena, v sobě 
nesou veškeré informace o původní čtyřrozměrné hmotě s pětirozměrným základem, s tím 
podhoubím, které má v energetickém rozměru.“ John se krátce usmál. „Možná mi namítnete, že 
hmota neobsahuje časový rozměr, ale to není tak docela pravda, protože hmota se působením času 
mění a v podstatě má tu schopnost měnit se danou právě časem… Ale to bych se moc vzdálil od 
teleportu. Teoreticky dokážeme zjistit umístění každého bodu v našem časoprostoru. Ale to nám není 
nic platné, pokud bychom se k tomuto bodu chtěli dostat běžnou cestou. Pokud převedeme hmotu 
do energetického rozměru, potřebujeme kromě výpočtu znát i něco jako rezonanci, nebo chcete-li 
chvění daného bodu v časoprostoru, které se projevuje v energetickém rozměru. Teleport tuto 
rezonanci zachycuje, stejně jako všechny energetické impulzy, ale na rozdíl od těch ostatních se na 
základě dané rezonance dokáže převést zpět do čtyřrozměrné podoby v daném místě. K tomu, 
abychom mohli tuto rezonanci co nejpřesněji zjistit, slouží výpočty odvíjející se od stavu daného 
místa v určitém čase, a míry variability. Proto předtím, než se budete teleportovat, bude vypuštěn 
přístroj, který zaznamená rezonanci, vrátí se zpět a potom to udělá ještě několikrát, aby zjistil 
rezonanci všech míst, na které se budete přemisťovat. Přesně tohle jsem udělal včera, abych Paula 
nezdržoval víc, než je nutné. Potom se všechny výpočty včetně původních výpočtů pro zjištění 
přesného umístění bodů, kam se bude teleportovaný objekt přemísťovat, spojí a vznikne výpočet pro 
vícenásobnou teleportaci, kterou právě podstupuje i Paul. Teleport mimo časoprostor rezonanci 
neustále zkoumá, a jakmile zachytí tu správnou, vydá signál k přeměnění energetického impulzu zpět 
na hmotu. Operace po zachycení správné rezonance netrvá ani zlomek měřitelného času, takže 
odchylky sice existují, ale jsou naprosto zanedbatelné. Kdyby se vyskytla chyba výpočtu, dal by se 
objekt najít, tedy pokud by byla známá odchylka. Teď ještě zbývá vysvětlit, proč existuje zpoždění. 
Mohlo by se vám zdát, že krabička i Paul zmizeli okamžitě a nemělo by zabrat žádný čas, než se 
zhmotní na jiném místě. Všechno je ale složitější. Časoprostor se totiž skládá ze dvou složek, prostoru 
a času. Prostor je ve své podstatě neměnný, všechny změny, které se v něm dějí, umožňuje časová 
dimenze. Takže místo prostoru, do kterého se objekt přemístí, se určitým způsobem změní. Abychom 
nemuseli brát v úvahu každou molekulu plynu a drobné částice, připouštějí výpočty rezonance 
určitou variabilitu. V tomto bodu je teleportace trochu riskantní, protože pokud by v místě určení 
došlo k explozi nebo něčemu podobnému, co by výrazně změnilo rezonanci daného místa, teleport 
by nemohl dát pokyn ke zhmotnění, dokud by se změna nevrátila do rámce povolené variability. 
Protože energetický rozměr, do kterého se objekt teleportuje, je uvnitř časoprostoru, je do něj 
vpletený, nehrozí riziko, že by se od něho vzdálil. Časové zpoždění je způsobeno tím, že informace o 
rezonanci se k teleportu dostane až za určitou dobu. Ta doba je samozřejmě vnímaná jenom 
subjektivně v rámci našeho časoprostoru, uvnitř, v energetickém prostoru to funguje jinak, čas je tam 
deformovaný a vytváří víry, které ale ovlivňují impulzy úplně jinak než čas tady, na povrchu, hmotné 
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objekty, ale protože my se nacházíme uvnitř časoprostoru, nedokázali bychom to bez podobných 
příměrů pochopit. No, když to úplně zjednoduším, jakmile se k teleportu správná informace dostane, 
vydá pokyn ke zhmotnění. V časoprostoru, který vnímáme, mezitím uplyne určitý čas, který je ale 
nepoměrně kratší, než kdyby hmota cestovala v rámci našeho časoprostoru. A potom tady ještě 
máme informace, které taky budete dostávat pomocí teleportu. Funguje to v podstatě podobně, 
jenomže je to komplikovanější, protože vlny obsahující informaci se nemohou teleportovat. Proto se 
informace neposílají pomocí rádiových vln, ale jako světelný impulz. S fotony už teleportace provádět 
jde, protože jsou to zároveň vlny i hmotné částice. Jediný problém s komunikací bude ten, že 
nebudete mít zpětnou vazbu, protože informace poletí sice rychleji než vy, ale stejně dost pomalu. 
Rychleji se z místa na místo dostane informace díky tomu, že fotony už jsou napůl energetické, takže 
u nich není tak komplikovaný převod na impulz.“ John se trochu plaše usmál. „Nevím, jestli jsem to 
alespoň trochu srozumitelně vysvětlil a jestli jste to pochopili, ale lépe to prostě nedokážu.“ 
 „Johne, ne že bych chápal, co ses nám tu snažil vysvětlit, ale máš můj obdiv,“ řekl ohromeně Michal. 
„Ale jak se Paul dostane zpátky? To bude muset dělat znovu výpočty?“ zeptal se. 
„Ne, i když to je taky možné. Jeho teleport si pamatuje původní rezonanci, takže Paulovi stačí jenom 
zmáčknout tlačítko.“ John se na chvilku odmlčel. „Myslím, že Paul už by měl být na místě,“ prohlásil a 
kontaktoval Paula. Nastavil na přístroji hlasitý odposlech. „Ahoj Paule, tak co?“ zeptal se. 
„Poslyš, Johne, já jsem nevěděl, že mě chceš zabít,“ ozval se trochu vyděšený Paulův hlas. 
„Cože?“ zeptal se zaraženě John. 
„Vždyť jsi mě málem poslal doprostřed jezera!“ 
„Ty jsi přistál v jezeře?“ zeptal se Evans se vzrůstajícím překvapením. 
„Stojím po kotníky ve vodě,“ odpověděl Paul. 
John se zamračil. „Já myslel, že jsem tu odchylku odstranil,“ zamumlal si pro sebe Evans. „Asi se na to 
ještě budu muset podívat. Ale snad to nebude moc zlé.“ 
„Cože? Cos říkal?“ zeptal se Paul. 
„Nic, jenom, že to je menší odchylka. Ale to je jedno,“ odpověděl John. 
„Takže to nebyl pokus o vraždu? Nemám volat policii?“ zajímal se Paul. 
John se usmál. „Ne, nemusíš. Ale mohl bys prosím tě změřit odchylku?“ zeptal se. „Tam, kde jsi měl 
přistát původně, je na zemi značka,“ dodal. 
„Jasně,“ ujistil ho Paul. „Za chvíli jsem zpátky.“ 
„Počkej. Nemusíš se vracet oklikou. Pošlu ti výpočet na přímé spojení,“ napadlo Johna. „Budeš tady 
dřív.“ 
„Jak myslíš,“ odpověděl Paul. „Počkám.“ 
 

*** 
 
Ve dvě hodiny odpoledne sešli všichni dolů, k sálu, ve kterém se konaly zkoušky. V sále byl postaven 
simulátor, ve kterém se konaly zkoušky řízení.  Pak tam byl také bazén, ve kterém se prováděly 
zkoušky oprav lodi zvenčí. V simulátoru byli vždy tři lidé. Komunikovali s navigátory v sále, kteří jim 
zadávali různé obtížné situace, které museli řešit. Po hodině se měli vystřídat. Až budou vyzkoušení 
všichni, dostanou hodinu přestávku a půjdou do bazénu. 
„Tak, kdo půjde první?“ zeptal se Paul. 
„Já,“ odpověděla Lai bez zaváhání. „Už to chci mít za sebou. A ty snad půjdeš se mnou, ne?“ zeptala 
se pak. 
„Klidně. Chybí nám ale ještě jeden.“ Přistoupil k nim Henry. „Henry, nechceš k nám, do třetice všeho 
dobrého?“ obrátil se na něho Paul 
„Jasně! Ale co Michal?“ 
„Ten půjde pak s Janou a Johnem,“ řekl Paul. 
Takže ujednáno,“ odpověděl Henry. „Tak můžeme jít, ne?“ zeptal se. 
„Dobře,“ odpověděla Lai. „Zabavíte se tady zatím nějak?“ obrátila se na druhou trojici. 
„Nedělej si starosti,“ zasmála se Jana a chytila Michala a Johna kolem ramen. 
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„Tak my jdeme,“ prohlásil Henry a zamával. Sešli k navigátorům. Pozdravili se, a Henry náhle zazářil. 
„Ralphe, co tu propána děláš?“ zvolal. „ Proč ses mi neozval, vždyť jsi musel vědět, že tady jsem. Lidi,“ 
obrátil se na Lai a Paula, „tohleto tady je můj bývalý spolužák ze základní a střední školy. Opisoval 
jsem od něho úkoly a testy, a tak se z nás stali přátelé. Ralphe, toto jsou moji spolupracovníci, a brzy i 
spolubydlící Luisa Vikinsová a Paul Belner.“ 
„Těší mě,“ prohlásil Ralph. 
„Nás taky,“ odpověděl za oba Paul. Muž, kterého Henry označil jako Ralpha, byl Henryho přesný 
opak. Byl totiž malý a černovlasý a působil pohodlným a domáckým dojmem. 
„Vy nás budete navigovat?“ zeptala se Lai. 
„Už to tak vypadá,“ odpověděl s úsměvem Ralph. „Doufám, že nemáte nic proti?“ 
Než stačila Lai odpovědět, vmísil se do toho Henry. „Jasně, že ne! Ale támhle na nás mává tvůj kolega. 
Asi už budeme muset jít.“ Šli. Nejdřív si podali ruku s ostatními navigátory, a potom nastoupili do 
simulátoru. Když se usadili k řízení, ohlásili se navigátorům. 
„Haló, středisko, tady let jedna.“ Tak se vždycky ohlašovala první skupina v simulátoru. 
„Lete jedna, tady středisko. Dáme vám něco lehkého na rozcvičku.“ 
„Jen aby to bylo lehký,“ zabrblal si pro sebe Paul. Ale už začal virtuální let. Navigátoři poslali do 
simulátoru program startu. V simulátoru se rozsvítila palubní deska a astronauti začali řídit. Po chvilce 
řízení se Paul se udiveně zadíval na palubní desku. „Henry, je možné, že by nám nefungoval ukazatel 
rychlosti?“ 
„Cože?“ zeptal se ještě udiveněji Henry. Po chvilce přemýšlení řekl: „Já blbec! Vždyť jsem ho 
nezapnul!“ a zmáčknul tlačítko u ukazatele rychlosti. V tutéž dobu se ozvali navigátoři. 
„Lete jedna, zadáváme krizovou situaci číslo jedna. Hlaste, co se u vás děje a jak to zvládáte.“ 
„Rozumíme, středisko, provedeme,“ ozvala se do mikrofonu Lai. Navigátoři postupně do simulátoru 
posílali poškození motorů, různé potíže s řízením a nakonec i přistání. To všechno byly u zkoušek 
rutinní záležitosti. Tedy kromě té poslední. U přistání se totiž mělo improvizovat až na místě. 
Astronomové totiž sice znali přibližnou gravitaci exoplanety, ale neměli ponětí, kde jsou oceány a kde 
pevnina. To se mělo zjistit až na místě. Pro každý případ astronauti trénovali i přistání na vodě. To 
bylo sice nouzové, ale vždycky se mohlo hodit. Paul cítil, jak se dostává do povědomého a 
uklidňujícího stavu, kdy nemyslel na nic, jen na řešení problémů. Je to nádhera, pomyslel si. 
„Nefunguje nám recyklace vzduchu a odešel motor čtyři,“ ohlásila Lai. 
Paul cítil, jak se mu do krve nahrnul adrenalin. Bylo to sice jen cvičení, ale i tak měl akutní pocit 
nebezpečí. „Přepoj zdroj na záložní jednotku,“ zareagoval. 
„Nepomohlo to,“ ozvala se Lai za chvíli. Máme příliš slabý tah, zřítíme se.“ 
„Dej do zbylých motorů víc šťávy,“ řekl Paul Henrymu a sám se snažil navázat komunikaci se 
střediskem. „Tady let jedna, tady let jedna, máme potíže. Ozvěte se.“ Vzápětí si ale uvědomil, že je to 
k ničemu, protože navigátoři simulovali i reálný časový posun, takže odpověď by se dostavila až 
čtyřicet minut po odeslání původní zprávy. Paul si vůbec neuvědomil, že navigátoři všechno sledují a 
mohli by pomoci. Věděl, že situaci klidně nechají jít až do extrému a zasáhnou teprve potom. Proto 
mu mozek pracoval na plné obrátky. 
„Paule, snažím se z toho vymáčknout, co se dá, ale nedaří se mi to. Něco bude s jednotkou.“ 
„Zkoušej to dál,“ přikázal Paul úsečně. Cítil, jak pomalu roste přetížení. 
Přemýšlel, co by se ještě dalo udělat. „Selhává hlavní jednotka, řízení se vymyká kontrole,“ oznámila 
Lai hlasem třesoucím se vzrušením. 
„Dobře, přepínám na manuál,“ odpověděl Paul. Jakmile to udělal, objevil se na obrazovce model 
povrchu exoplanety. Podle toho, co uviděl, zjistil, že situace je skutečně kritická. Modul se převracel a 
začal se přehřívat. Letěli nad vysokými rozeklanými horami a Paul viděl, že pokud něco neudělá, shoří 
nebo spadnou. „To nevypadá dobře,“ zamumlal. „Lai, zkus zjistit, co je s jednotkou, Henry, pokus se 
převést energii na záložní zdroj.“ Oba kývli. Paul ani nečekal na odpověď a začal vyrovnávat modul. 
Šlo to těžce, ale po chvíli námahy se mu podařilo ho jakžtakž vyrovnat. Přetížení ale rostlo dál a on 
zjistil, že se mu špatně dýchá. 
„Jednotka se asi přehřála,“ oznámila Lai. 
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Henry bouchl rukou do palubní desky. „Nejde to, tenhle stroj odmítá spolupracovat.“ Po jeho slovech 
vypadlo i světlo a napájení obrazovky. Paul rozhodil rukama, protože poslepu řídit nemohl. 
„Vypadly i zbylé motory,“ oznámila Lai. 
„Je to v pytli,“ uzavřel Henry. Už nemohli nic dělat, jen čekat, až modul shoří. V té chvíli si nikdo 
neuvědomil, že to celé je jen simulace, všechny zachvátil strach. Když se po chvíli rozsvítila zase 
světla, byl to pro ně šok. 
Paul se trhaně zasmál. „Tak tohle jsme teda pěkně podělali.“ 
„Právě jste zemřeli a mise zůstala nedokončená. Takhle to nepůjde. Pokud se nenaučíte myslet 
v podobných situacích, můžeme začít školit nové astronauty,“ ozval se Ralphův přísný hlas. 
„Ale no tak, Ralphe, vždyť víš, že to bylo těžké,“ namítl Henry. 
„Těžké možná, ale ne nevyřešitelné. Neudělali jste jednu základní věc, nezkontrolovali jste stav 
modulu. Celou tuhle patálii způsobila díra v plášti a jeden ucpaný motor. Kdybyste na to přišli a 
nesnažili se zvýšit výkon toho ucpaného motoru, proto to totiž přestalo fungovat a motory vybuchly a 
odpadly, mohli jste přistát. Sice pošramocení a bez jednoho motoru, ale nebyli byste teď mrtví. Takže 
přistání znova!“ 
„Zkus si to sám, když jsi tak chytrý,“ zabrblal Henry potichu, aby ho Ralph neslyšel. Po hodině 
procvičování různých manévrů vylezli unavení astronauti ze simulátoru. 
„Mám takový dojem, že po těchhle testech umřu vyčerpáním, ještě než nastoupím do lodě,“ prohlásil 
Paul. 
„Nejsi sám,“ opáčil Henry pochmurně. 
„A za hodinu nás čeká bazén,“ doplnila Lai. 
„Aspoň se vykoupeš,“ zazubil se Paul. 
„Jo, ale ve skafandru.“ 
„Nezajdeme na kafe?“ zeptal se Henry. „Vím o jedné skvělé kavárně. Můžeme si tam oddechnout od 
toho věčného startování a přistávání a startování a přistávání a…“ 
„Proč ne?“ podívala Lai na Paula. 
„Pokud ta káva nebude chutnat jako ta břečka z automatu ve Výzkumu, tak klidně.“ 
Henry se zasmál. „Tak hrozný to nebude. Takže jdeme?“ ujistil se a vyrazil k výtahu. 
 

*** 
 
„Doufám jenom, že ta kavárna není na druhé straně Perthu. Taky nezapomeň, že za tři čtvrtě hodiny 
máme být v bazénu,“ namítal udýchaně Paul po čtvrthodinové ostré chůzi Perthem. „A už vůbec 
nechápu, proč jsme nejeli autem.“ 
„Pohyb je zdravý, Paule. Ale neboj se, už tam budeme,“ chlácholil ho Henry. 
„To už mi říkáš nejmíň popáté! Doufám, že za to to kafe taky bude stát.“ Zahnuli do postranní uličky. 
„Vidíš támhle tu kavárničku?“ zeptal se Henry. „Tak to je ono.“ 
„Cože, tak malá?“ zeptal se nevěřícně Paul. „Myslel jsem, že to bude trochu honosnější! A jestli to 
nebude uvnitř lepší, zakroutím ti krkem.“ 
Henry se zašklebil. „Když tak až po našem slavném historickém letu, moc tě prosím.“ 
„Co tam děláte?“ zeptala se Lai, která byla trochu pozadu. 
„Ale nic,“ mávl rukou Henry a stiskl tlačítko na veřejích. Dveře se otevřely. Vstoupili do místnosti sice 
tlumeně, ale dostatečně osvětlené. Stály tam stoly oddělené přepážkami s posledním výkřikem módy 
– vzduchovými židlemi. Vzduchové se jim říkalo proto, že se nesedělo na tvrdé podložce, ale doslova 
ve vzduchu. Ve vzduchu se mohlo sedět díky antigravitaci, na jejímž principu byly židle vyrobeny. 
Stačilo stisknout tlačítko, a člověk se mohl posadit na polštář vytvořený antigravitací. Bylo to 
mnohem pohodlnější než obyčejné židle, a také si mohl každý nastavit výšku, jakou potřeboval. 
 
Na to, co to vlastně jsou částice, ze kterých se gravitace skládá, a jak vytvořit antigravitony, aby 
nezpůsobily zhroucení gravitačního pole a nevytvořily černou díru, se přišlo poměrně nedávno. 
Antigravitace se zatím ve větším měřítku nepoužívala, protože se vědci domnívali, že používat ji jako 



22 
Katastrofa 

pohon by mohlo být nebezpečné. Ale v malém se používat směla, a tak vznikly i antigravitační židle. 
Kvůli vysoké ceně je ale používaly jen ty nejluxusnější podniky. 
Paul hvízdl. „Páni, tak tohle jsem nečekal.“ 
Henry se uculoval. „Chcete zůstat tady, nebo půjdeme níž?“ 
„Mohli bychom to zkusit v suterénu,“ odpověděla Lai. Sešli dolů. Vypadalo to tam podobně jako 
nahoře a hrála tam hudba. Henry se rozhlédl a vybral jeden stůl v rohu. Všichni se usadili a za chvilku 
přišel číšník. „Třikrát latté, prosím,“ objednal Henry. Číšník odešel. 
„Nic si k té kávě nedáme?“ zeptala se Lai. 
„Jestli máte hlad, můžu vás pozvat na oběd,“ odpověděl Henry. 
„To nestihneme,“ zavrtěla Lai odmítavě hlavou. 
„To nevadí. Ke kávě tady totiž podávají malé překvapení,“ usmál se Henry. Za chvíli se vrátil číšník. 
Nesl tři kávy a tři malé čokoládovo-karamelové dortíky. Když Paul ochutnal kávu, prohlásil: „Henry, 
odvolávám svoje podezření o břečce z automatu. Jestli znáš víc takovýchhle podniků, musíš si žít jako 
prase v žitě.“ 
Lai se pousmála. Vzápětí se ale upřeně zadívala na schodiště vedoucí z přízemí a naklonila se 
k Paulovi. „Jde sem David Peller.“ 
„Co? Kde?“ zeptal se Paul a rozhlížel se přitom na všechny strany. 
Lai ho plácla přes ruku. „Támhle. Vidíš?“ 
„Už jo. A je opilý. A docela dost, na to, že je teprve půl třetí odpoledne.“ Henry se na Pellera úkosem 
podíval. „Asi ještě pořád nemůže spolknout to, že nikam nepoletí. Mezi námi, mě taky mrzelo, že 
jsem jenom náhradník,“ řekl. 
„A taky ti asi závidí.“ Lai se na chvíli odmlčela. „Jde k nám.“ 
Opravdu se k nim blížil. Bez ptaní se rozvalil se na židli. „Nazdárek. Moc rád vás vidím.“ Pak se obrátil 
na Henryho: „A heleme se. Náš šťastlivec. Seš rád, co? Poletíš si do vesmíru a sklidíš všechnu slávu, a 
jenom proto, že někdo onemocněl. A pak že je na světě nějaká spravedlnost.“ 
„Prosím tě uklidni se a běž radši domů, než něco vyvedeš,“ odpověděl Henry.  
„Proč bych měl jít domů?“ ptal se rozhořčeně a čím dál hlasitěji Peller. „A co je ti vůbec do toho, co já 
dělám? Nejsem dítě, abys mi mohl něco přikazovat.“ 
„Ale chováš se tak,“ opáčil Henry suše. 
Peller začal něco nesrozumitelně blábolit a pak vykřikl: „Ale jen počkej! Všichni počkejte! Já vám 
ukážu!“ Chvíli ještě pokračoval, ale pak se Henry zvedl s úmyslem Pellera odvést pryč. Ten se v tu 
chvíli ale rozmáchl, asi v domnění, že mu chce Henry něco udělat, a bouchl Lai silně do ramene. Lai 
tlumeně vykřikla a v tu chvíli přiběhl číšník. 
Paul, bledý zlostí chytil Pellera. „Nic se neděje. Je opilý. Vyvedu ho ven,“ řekl číšníkovi. Číšník přikývl a 
následoval je. Paul vyvedl Pellera před dveře a počkal, dokud číšník nezašel zpět dovnitř. „Běž domů,“ 
řekl Paul důrazně, „a až vystřízlivíš, tak se zkus trochu zamyslet nad tím, co děláš. A jestli se teď 
jenom pokusíš vrátit dolů, klidně tě znova osobně vyhodím a rozhodně to nebude tak ohleduplné, 
jako teď. Takže se seber a vypadni.“ Pak se bez dalšího otočil a vrátil se do kavárny. Peller, který 
jakoby náhle vystřízlivěl, se za ním jen mlčky díval. Když se Paul vrátil, naskytl se mu zvláštní pohled: 
Před Henrym a Lai stál muž, který předtím seděl u vedlejšího stolu a ukazoval jim nějaký papír. 
Jakmile Paul sestoupil po schodech dolů, obrátil na něj muž svou pozornost. Když k němu Paul došel, 
zeptal se ho: „Hledáte mě?“ 
„Ten pán říká…“ začala Lai, ale muž ji přerušil. 
„Jménem zákona vás zatýkám,“ řekl Paulovi. 
„Prosím?“ zeptal se Paul zaraženě. „Já jsem vám asi špatně rozuměl.“ 
„Ne, rozuměl jste dobře,“ odpověděl muž a chystal se Paulovi nasadit pouta. Paul ale schoval ruce za 
zády. 
„Počkat, počkat. Napřed byste mi snad mohl říct, proč mě chcete zatknout. Já totiž o ničem nevím, a 
taky bych rád věděl, před čím se mám hájit.“ 
„Jste podezřelý z úplatkářství.“ 
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Paul nevěřil vlastním uším. „Prosím? Nechápu, o čem mluvíte. To musí být nějaký omyl! Jsem 
astronom a mám letět na průzkum nově objevené planety. Tohle jsou moji kolegové, dosvědčí, že 
jsem nevinný.“ 
„Samozřejmě,“ přikývla Lai nervózně. 
Paul nevěděl, co si má myslet. „Zeptejte se prezidenta Vědeckého výzkumu, zaručí se za mě.“ Hledal 
jakýkoli záchytný bod, kterého by se mohl držet. Co to má znamenat? Mám snad nějakého dvojníka? 
Vždyť se to musí dát nějak vysvětlit. Měl tak zmatené myšlenky, že nedokázal přijít na žádné rozumné 
vysvětlení. 
 „Co se týče vašeho alibi, to se prozkoumá až na stanici. Teď pojďte prosím se mnou.“ Bez dalších řečí 
nasadil Paulovi pouta. Paul se zmateně podíval na Lai a na Henryho. „Doufám, že se do večera stihnu 
vrátit. V bazénu se budete bohužel muset obejít beze mě.“ Pak vyšli po schodech a nastoupili do 
policejního auta. 
 

VIII. 
 
„Co po mně vlastně chcete?“ rozčiloval se Paul. Byl už dvacet minut na policejní stanici. Policista ho 
předal muži, který se představil jako Filip Rodgers. Byl to statný muž. Měl hustý černý knír a silné 
obočí. Chodil po místnosti s rukama založenýma za zády. Paul seděl na židli u světle hnědého stolu. 
Místnost působila nepříjemně. Stěny byly natřeny bílou barvou a také podlaha byla bílá. Místnost 
neměla okna, ale byla dobře osvětlená zářivkami zabudovanými do stropu. Kromě stolu a židlí 
v místnosti stály ještě dvě skříně. „Nejdřív mi kdosi vykládá něco o úplatkářství a o zatykači, a když 
vám tady dokazuju, že to nemůžu být já, tak vy neřeknete ani ň.“ Paulův stav byl blízký zoufalství. Byl 
unavený a zmatený a začínala ho bolet hlava. Opravdu nechápal, o co vlastně v celé záležitosti běží. 
Chtěl být doma s Lai a ne poslouchat muže, který se očividně dobře bavil. 
Rodgers ho klidně poslouchal. Náhle se otočil a opřel se rukama o stůl. „Vy jste vůbec nic 
nepochopil,“ prohlásil a zavrtěl hlavou. „Nejlepší bude, když se uklidníte a já vám všechno znovu 
vysvětlím.“ 
Paul se ztuhle narovnal. „Já chápu to obvinění. Nechápu, proč se se mnou najednou nechcete bavit o 
důkazech,“ ohradil se. 
Rodgers ho ignoroval. Poklepal prsty na stůl, jako by nevěděl, jak začít. „Pane Belnere, je tady někdo, 
kdo má důvodné podezření, že jste podplatil prezidenta Vědeckého výzkumu, abyste se mohl stát 
kapitánem mise Kolumbus.“ Paul chtěl něco namítnout, ale Rodgers ho přerušil. „Prosím, nechejte 
mě domluvit. Toto podezření je podepřené nejrůznějšími svědectvími. Je přece pravda, že jste 
v minulosti prezidentovi prokázal jakousi službu?“ Cože? Jakou službu? nechápal Paul. Rodgers se 
pohodlněji opřel. „Svědectví je skutečně více než dost, případný proces by pro vás a koneckonců ani 
pro váš projekt nedopadl právě nejlépe.“ 
Paul vzdychl. „A jaké je podle vás řešení téhle zapeklité situace?“ zeptal se sarkasticky. 
Rodgers se jenom pousmál. „Řešení je jen na vás.“ Paul nechápavě zavrtěl hlavou. „Nechám vás o 
tom pouvažovat,“ pokračoval Rodgers. „Budete mít dost času promyslet si všechny možnosti. 
Prozatím jste pouze podezřelý, ale nezapomeňte, že to se může brzy změnit.“ 
 

 
*** 

 
Lai s Henrym stáli chvíli jako opaření. 
„Zajímalo by mě, co to má znamenat,“ zmohl se první na slovo Henry. 
„To mě taky,“ odpověděla Lai. „Ale pojďme pryč. Potřebuju se trochu projít a provětrat si hlavu. 
Doufám jenom, že se všechno brzy ujasní. Nerada bych letěla bez Paula.“ 
„Určitě to bude v pořádku,“ ujišťoval ji Henry, „vždyť mu nemůžou nic dokázat.“ 
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„Jistěže nemůžou! Vždyť nic neudělal.“ Lai si vzdychla. „Nejhorší je, že teď ještě budeme mít bazén. 
Nedokážu se soustředit.“ 
„Ale dokážeš. Uvidíš, že ti to pomůže. Když se Paul do večera nevrátí, můžeš mu zavolat.“ 
„To je pravda. Tak pojďme. Stejně už máme nejvyšší čas.“ Vyšli před kavárnu a pomalu se vraceli 
k budově Výzkumu. Vůbec je nenapadlo, že by mohli jet autobusem, a tak přišli o trochu později. 
Jakmile vešli dovnitř, přivítala je Jana. „Kde jste tak dlouho? Už jsme měli začít.“ Pak si ale všimla, že 
jsou jenom dva a zaraženě se zeptala: „Kde jste nechali Paula?“ Když jí dlouho nikdo neodpovídal, 
zeptala se důrazněji: „No tak, kde je?“ 
„Ve vězení,“ odpověděl suše Henry. 
„Cože?“ zeptala se nevěřícně Jana. 
„Přesně tak. A už o tom radši nemluv,“ řekl tišeji Henry, a ukázal hlavou na Lai, která vypadala, jako 
by se měla každou chvíli rozplakat. „Vysvětlím ti to později.“ 
„Dobře,“ souhlasila Jana. Potom se obrátila k Lai: „Už byste se měli převléct do skafandrů. Půjdu 
zatím za Michalem.“ Odešla. 
Lai ji následovala a šla do své šatny. Opravdu jen stěží zadržovala slzy. V šatně jí jich skutečně několik 
ukáplo, ale přinutila se, aby nevzlykala. Za chvíli se uklidnila a vešla do sálu s bazénem. Všichni stáli 
před instruktorem. Ann i Michal už byli poučeni o situaci a o ničem se nezmiňovali. 
„Tak, připraveni?“ zeptala se Ann. 
„Jasně,“ odpověděl Henry co nejveseleji. 
„Dobře. Teď můžete skočit do bazénu.“ Astronauti to udělali a zkouška začala. 

 
*** 

 
Paul se ocitl v cele. Ani se po ní moc nerozhlížel, posadil se na postel a složil hlavu do dlaní. „Do 
háje!“ zvolal po chvíli. V té chvíli se mu zdálo, že slyší kroky. Překvapeně vzhlédl a uviděl před sebou 
vysokého hubeného muže se ztrhaným obličejem. Až v té chvíli si všiml, že cela je rozdělená dvěma 
nízkými přepážkami. 
„Dobrý den,“ řekl muž. „Jmenuju se Andrew Smith.“ 
„Těší mě. Já jsem Paul Belner,“ řekl Paul s pokřiveným úsměvem. 
„Vypadá to, že tu spolu budeme nějaký čas bydlet.“ 
Paul s povzdechem přikývl. „Za tou druhou přepážkou nikdo není?“ 
Smith zavrtěl hlavou. „Neruším vás?“ zeptal se pak. 
„Ani ne,“ odpověděl Paul. „Není z čeho rušit. Klidně se posaďte,“ řekl a ukázal na židli, která stála u 
malého psacího stolku. 
Smith se posadil a pak chvíli mlčeli. „Proč tu jste?“ zeptal se pak. „Tedy, jestli o tom chcete mluvit.“ 
Paul se nevesele ušklíbl. „Jsem podezřelý z úplatkářství.“ 
Smith pozvedl tázavě obočí. „A co je na tom pravdy?“ 
„Raději o tom nebudu mluvit,“ odpověděl se zachmuřenou tváří Paul, „ještě by se mi mohlo udělat 
nevolno. A co vy?“ 
Smith se zadíval na podlahu. „Jsem tady za těžké ublížení na zdraví a pořád čekám na to, jestli se 
nestanu vrahem.“ Paul se na něho zadíval s ještě větším zájmem. Nešlo mu dohromady, že by tento 
tichý člověk mohl být vrahem. Smith jako by četl jeho myšlenky. „Člověk taky nemusí zabít někoho, 
protože chce,“ povzdechl si. „Ono je to vlastně až směšně jednoduché. Znal jsem jednu dívku a byl 
jsem do ní zamilovaný. Zdálo se, že i ona miluje mě, a tak bylo vše v naprostém pořádku. Jednou jsem 
se vrátil domů dřív a chtěl jsem ji překvapit. No, překvapil jsem ji, ale jinak než bych si býval přál,“ 
Smith se trpce usmál. „Popadl mě strašlivý vztek. Tedy nevím, co všechno jsem tropil, pamatuju se 
jen, že ten chlap ležel na zemi s rozbitou hlavou. Za chvíli přijela policie. Ona ji zavolala. Teprve tady 
jsem si pořádně uvědomil, co jsem vlastně provedl.“ Smith se na chvilku odmlčel. „Dost neoriginální 
příběh, že?“ dodal a hlas se mu přitom trochu chvěl. „Vlastně ani nevím, proč vám to vykládám.“ 
„Teď se skoro stydím, že se trápím takovou banalitou,“ odpověděl Paul. 
„Banalitou?“ opáčil Smith. 
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Paul se pousmál. „I když já vlastně nevím, jak bych to měl nazvat. Sám tomu moc nerozumím.“ A 
začal, snad aby mu oplatil upřímnost upřímností, Smithovi vyprávět všechno, co se seběhlo. 
 „Pokud lžete, budete si to muset vyřídit se svým svědomím,“ prohlásil Smith, když Paul skončil. „Ale 
pokud jste nevinný, pak vám přeju, aby se všechno brzy vysvětlilo.“ 
 

*** 

Lai hleděla na obrazovku. Otevřely se za ní dveře a vešla Ann. Tiše je za sebou zavřela. Chvilku stála u 
dveří a pak popošla k Lai. V pokoji byla tma až na obrazovku, která vydávala namodralou záři. 
„Lai,“ začala Ann. 
Lai sebou trhla. „To jsi ty,“ řekla, „posaď se.“ 
„Lai, pořád na to myslíš?“ zeptala se Ann tiše. 
„A na co mám myslet, když ne na tohle?“ zeptala se Lai hlasem, který zněl, jako by polykala pláč. 
Ann se soucitně usmála. „Už víš, kde je?“ 
„Ne,“ řekla Lai, teď už pevným hlasem. „Může být na kterékoli stanici. Stejně pořád nechápu, co tam 
s ním dělají tak dlouho. Vždyť už museli dávno zjistit, že je nevinný.“ 
„Třeba musel na dlouho čekat na výslech,“ tvrdila nepřesvědčivě Ann. 
„To pochybuju,“ odporovala Lai. „A jak vysvětlíš, že nebere hovory?“ 
„Ty jsi mu volala?“ 
„Před chvilkou.“ 
Ann se zasmála. „Lai, pokud ho dali do vyšetřovací vazby, což není vyloučené, museli mu iluzor 
zabavit. Tímhle bych se nestresovala.“ 
Lai nepřesvědčeně pokývala hlavou. „Asi máš pravdu, Ann. Jsem zbytečně přecitlivělá.“ 
Náhle se otevřely dveře a do tmavého pokoje vnikl pruh světla. Vstoupili Michal a Jana. „Nechcete jít 
na večeři?“ zeptala se Jana. 
„Jasně,“ souhlasila Ann. 
„Ne, já nepůjdu,“ zavrtěla Lai odmítavě hlavou. 
„A to jako proč?“ zeptala se jí Ann. 
„Nemám hlad.“ 
„Ale máš. A taky musíš přijít na jiné myšlenky,“ domlouvala Lai Jana. 
„Já opravdu… Nebo tak dobře,“ vzdychla Lai rezignovaně. 

 
*** 

Když se příští den po snídani Paul vrátil do cely, našel na posteli vězeňskou uniformu. Chvíli váhal, než 
se odhodlal převléknout a pak, aby zahnal nepříjemný pocit, který v něm mundúr vyvolal, rozhodl se 
navštívit Smithe. 
Zlehka zaklepal na přepážku, aby na sebe upozornil. Smith vzhlédl od stolu, kde něco kutil a 
s úsměvem Paula pozval dál. Na stole ležely asi čtyři jednoduché bionické jednotky spolu s několika 
podivnými malými přístroji. „Co to tady děláte?“ zeptal se ohromeně Paul. 
Smith se zasmál. „Jsem… Byl jsem robotik. Zabýval jsem se, a ještě pořád se zabývám, robotickými 
mozky. Vždycky mě to fascinovalo. Teď ovšem můžu pracovat jenom teoreticky. Zapisuju si svoje 
nápady – podívejte se.“ Dotkl se přístroje na spánku a zobrazil text. 
Paul zběžně přelétl první stránku dokumentu a potom se se značným údivem vrátil na začátek a 
důkladně stránku pročítal. Smith ho se zřejmou pýchou sledoval. „Tedy, všechna čest. Z prvního 
odstavce jsem pochopil asi tak dvě věty, a to si o sobě nemyslím, že bych byl v robotice až tak 
špatný,“ prohlásil Paul. 
Smith se spokojeně usmál. „Víte, já se tady nudím, a tak vymýšlím hlouposti.“ 
„Jaké například?“ 
„Vezměte si robotický mozek napnutý přes celou síť. Představte si, co všechno by mohl dokázat, 
kdyby měl k dispozici všechny znalosti.“ 
Paul zavrtěl hlavou. „To zní hrůzostrašně. Vždyť potom by se mohl dostat i sem,“ namítl a ukázal na 
přístroj na Smithově spánku. 
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Smith pokrčil rameny. „Jsou to jenom nápady, které stejně pravděpodobně nepůjdou uskutečnit. Je 
to takové cvičení. Stejně jako třeba otázka, jestli člověk dokáže vytvořit něco skutečně myslícího. 
Něco, co umí přemýšlet a cítit…“ 
„Něco živého?“ doplnil Paul. 
Smith váhavě přikývl. „Vlastně ano.“ 
„A dokáže to?“ Smith se zadíval na text před Paulem. 
„To ještě nevím.“ Vypnul iluzor a text zmizel. 
Paul se zamračil. „Vám nezamezili přístup do sítě?“ zeptal se. 
Smith se usmál. „Jsem tady tak trochu jako prominent,“ řekl. 
„Jenže stejně, můžete ovlivňovat svědky…“ namítl Paul. 
Smith zavrtěl hlavou. „Zablokovali mi výstupy, takže ukládat můžu jenom do své databáze.“ 
Paul přikývl a nevěděl, co říct dál. „Je tady kamerový systém?“ zeptal se nakonec. 
Smith pokrčil rameny. „Dost možná. Nezkoumal jsem to. Ale každý večer zkontroluje dozorce svůj 
úsek vězení.“ Zamyslel se. „A ještě jedna rada. Nezkoušejte utéct. Dveře mají automatické otevírání 
jen zvenku, zevnitř ne. Kdybyste se chtěl dostat ven bez dovolení, nepodařilo by se vám to. Dveře 
zevnitř fungují na otisky prstů a sítnice. Navíc, i kdyby dveře zůstaly díky nějaké poruše otevřené, 
automaticky se v nich zapne silové pole. Kdybyste se jím pokusil projít bez sejmutí a zkontrolování 
otisků prstů a sítnice, spálil byste se.“ 
Paul se zasmál. „Radši se vás ani nebudu ptát, jak to víte, ale každopádně děkuju za radu.“ 
 
Ještě dlouho se bavili o všem možném: o vězení, o Paulově práci a o Smithových nápadech, až si 
nakonec začali tykat. Přesně ve dvanáct hodin byl oběd, po něm si Paul asi dvacet minut zdříml, a aby 
se nenudil, využil možnosti projít se. Jak čekal, vězení nemělo skutečný dvůr, ale iluzorovou, velice 
realistickou a docela příjemnou náhražku. 
 
Když se vrátil do cely, posadil se ke stolu a složil hlavu do dlaní. K přemýšlení toho měl spoustu, ale 
zdálo se mu, že má v hlavě místo mozku kusy olova. 
Někdo otevřel dveře a Paul se zvědavě otočil. Dovnitř vstoupil Rodgers. „Dobrý den, pane Belnere.“ 
Paul kývl hlavou. „Dobrý den.“ 
Rodgers se usmál. „Chtěl bych dokončit rozhovor, který jsme včera načali,“ prohlásil. 
Paul pokrčil rameny. „Měl jsem dojem, že je všechno vyřešeno. Jsem podezřelý z úplatkářství a tím 
pádem musí začít vyšetřování. Mimochodem, informoval někdo prezidenta Vědeckého výzkumu? 
Přece jen jsem jeho zaměstnanec,“ prohlásil Paul chladně. 
Rodgers chlácholivě zavrtěl hlavou. „Nedělejte si zbytečné starosti. Ale nechcete si promluvit někde 
na příjemnějším místě?“ zeptal se Rodgers. 
Paul na něj vrhl ledový pohled. „Tady mi to docela vyhovuje.“ 
Rodgers stiskl rty. „Přesto si myslím, že bude lepší jít někam jinam,“ řekl. „Pojďte prosím se mnou.“ 
Otevřel dveře, ale Paul zůstal sedět. Nijak zvlášť se mu Rodgersovo chování nezamlouvalo. Rodgers se 
překvapeně otočil. „Pane Belnere, pojďte se mnou,“ dodal o poznání důrazněji než před chvílí. „Nebo 
vyžadujete asistenci dozorce?“ Paul stiskl rty a neochotně se zvedl. Rodgers ho zavedl do příjemné 
kanceláře a usadil jej do pohodlného křesla. „Dáte si něco k pití?“ zeptal se. Paul zavrtěl hlavou. 
Rodgers pokrčil rameny a posadil se naproti němu. Chvíli se jen tak pozorovali. „Jak už jsem vám řekl 
včera, pane Belnere, jistá osoba má důvodné podezření, že jste se stal kapitánem mise Kolumbus 
pomocí úplatkářství,“ začal Rodgers. „Asi vám nemusím říkat, jakou by taková zpráva nadělala škodu, 
kdyby byla zveřejněna. Navíc pokud je do toho zapletený prezident Výzkumu.“ 
Paul zachmuřeně přikývl. „Jistě, to chápu. Čemu ale nerozumím, je, co tady děláte vy.“ 
Rodgers povytáhl obočí. „Byl byste raději, kdybych vás předal policistům?“ 
Paul se trochu ušklíbl. „Vzhledem k tomu, že jsem ve vyšetřovací vazbě, asi by to bylo vhodnější. 
Pokud jsem z něčeho obviněný, rád bych dokázal svou nevinu.“ 
„Váš žalobce, pokud to tak můžu říci, si nepřeje, abyste byl zesměšněn, a rozhodně nepopírá 
přínosnost projektu, který jste začal. Proto mě pověřil, abych vám udělal návrh.“ 
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„A mohl bych se zeptat, jak jste dokázal, že mi ten návrh můžete vůbec předložit, aniž by se o to 
někdo zajímal?“ 
Rodgers Paulovu poznámku ignoroval. Vstal a zamyšleně promnul mezi prsty list jedné z pokojových 
květin. „Nikdo po vás samozřejmě nebude chtít, abyste se vzdal svého místa v projektu, nebo jej 
dokonce ukončil. To ne. Váš nápad prozkoumat cizí planetu určitě přinese mnoho nových poznatků a 
ta osoba není barbar, aby bránila lidem v pokroku.“ Rodgers se znovu posadil a věnoval Paulovi 
krátký úsměv. „Nicméně se domnívá, že snažit se na tu planetu stěhovat lidi, je příliš riskantní, a to 
jak z hlediska možnosti zdravotních problémů, tak z hlediska sociálního a politického.“ 
Jinými slovy mu jde o peníze, pomyslel si Paul. „A jak tedy zní ten návrh?“ zeptal se chladně. 
„Pokusíte se omezit projekt pouze na prozkoumání planety. Stěhování se může provést i někdy 
v budoucnu, za méně dramatických okolností.“ 
Paul se nuceně usmál. „A proč bych to měl dělat?“ opáčil. 
Rodgers otočil ruce dlaněmi vzhůru. „Pokud na návrh nepřistoupíte, žalobce vás předá policii a začne 
vyšetřování. Vzhledem k tomu, že váš proces bude pro média nepochybně zajímavý, tak i kdyby se 
vám nakonec podařilo prokázat nevinu, stejně projekt pro lidi ztratí půvab.“ Paul v duchu soptil. Je to 
jasné. Někdo se mě a Browna snaží znemožnit, aby se mohl prosadit. „Chápu, že se nemůžete 
rozhodnout hned, proto dostanete čas na rozmyšlenou.“ 
Paul vstal a snažil se vypadat klidně. „Zítra vám řeknu, jak jsem se rozhodl,“ řekl. Rodgers 
blahosklonně přikývl. 
 

*** 
 
„Lai, můžu dovnitř?“ 
Lai se otočila ke dveřím. „Jasně,“ odpověděla. Dovnitř vešel David Peller. Vypadal značně zkroušeně. 
Lai se na něj překvapeně podívala. „Co potřebuješ?“ zeptala se ho. 
Peller velice opatrně zavřel dveře a nasucho polkl. „Potřebuju se ti s něčím svěřit.“ 
Lai se překvapením rozšířily oči. „Mně? Klidně mluv.“ Peller chvíli váhal, ale potom se rozpovídal. 
Když skončil, Lai na něj chvíli jen nevěřícně zírala. Měla chuť mu pořádně vlepit, ale nakonec se 
ovládla a jen si založila ruce na prsou. „A co teď hodláš dělat?“ zeptala se chladně. 
Peller nešťastně pokrčil rameny. „Já nevím,“ řekl tiše. 
„Tak to bys měl hezky rychle něco vymyslet,“ podotkla Lai. 

 
*** 

 
Když se příští den vrátil Smith z procházky, vypadal potěšeně. I když byl Paul zvědavý, na nic se neptal 
a čekal, až Smith začne mluvit sám. Ten nakonec začal: „Včera mi přišla dobrá zpráva. Ten muž, 
kterého jsem málem zabil, se začíná zotavovat. Tedy, neprobral se, ale už není v hlubokém kómatu, 
ale v lehčím bezvědomí. Dokážeš si asi představit, jak mě to potěšilo.“ 
„To je dobře,“ odpověděl Paul. A protože nevěděl, co dál říct, zeptal se: „A jak postupuje tvůj 
výzkum?“ 
Smith se usmál. „No od včerejška jsem moc nepokročil, ale mám pro tebe další zajímavou myšlenku, 
tedy pokud ses už vzpamatoval z toho supermozku,“ prohlásil. 
Paul povytáhl obočí. „To jsem tedy zvědav. Mám se radši posadit?“ 
„Zase tak zlé to snad nebude. Představ si iluzorové vzpomínky. Mohl bys znovu prožít všechno, co si 
pamatuješ.“ Paul se na Smitha zkoumavě zadíval. Je zvláštní, že zrovna ty uvažuješ nad takovou věcí, 
pomyslel si, ale nahlas nic neřekl. „Co tomu říkáš?“ zeptal se Smith. 
„Začínáš být nebezpečný,“ prohlásil Paul. 
„Jak to?“ zarazil se Smith. 
„Víš, jak by se tyhle tvoje nápady daly krásně zneužít?“ 
Smith pokrčil rameny. „Jsou to jenom teorie.“ 
„Ale nebezpečné teorie,“ opáčil Paul. Nechtěl Smithe zdržovat, a tak se stáhl za svou přepážku a trávil 
tam čas v neplodných úvahách o tom, kdy asi přijde Rodgers. 
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Odpoledne se konečně dočkal. Dozorce ho znovu odvedl k Rodgersovi, který na Paula čekal se 
stejným nasládlým úsměvem. „Posaďte se, pane Belnere,“ vybídl Paula, ale Paul zavrtěl hlavou. 
Rodgers jenom pokrčil ramen. „Jak tedy zní vaše odpověď?“ 
Paul se na chvíli zamyslel. Ne, tak jednoduché to mít nebudeš, pomyslel si. „Neodpovím vám, dokud 
se nedozvím, kdo proti mně stojí,“ řekl. 
Rodgers povytáhl obočí. „Nemyslím si, že byste byl v situaci, kdy můžete klást podmínky.“ 
Paul se usmál. „Ale vy o mou odpověď stojíte, ne?“ Zdálo se, že Rodgers to chvíli zvažuje. 
Nakonec zavrtěl hlavou. „Ne. Nemůžu vám to říct.“ 
Paul pokrčil rameny. „V tom případě vám ani já neřeknu, jak jsem se rozhodl.“ Stejně mi to k ničemu 
není, pomyslel si. 
„Beru to jako ne,“ prohlásil Rodgers. 
„Dobře,“ odpověděl Paul. „Doufám, že si budu moci vybrat právníka.“ Rodgers se jen pousmál a 
nechal Paula odvést. 
 

*** 
 
Ann, Lai, Michal a Henry stáli naproti Pellerovi. 
„To byla teda pěkná pitomost. Nejradši bych tě nakopal, víš kam,“ prohlásil Henry. 
Peller vypadal sklíčeně. „Je mi to moc líto,“ řekl. 
„To nám nepomůže,“ ušklíbl se Henry. „Máš vůbec nějakou představu, jak bys mu mohl pomoct?“ 
Peller přikývl. „Myslím, že ano.“ 
„A bude to fungovat?“ zeptala se Lai. 
„Doufám,“ odpověděl Peller. 
„Tak to doufej, protože jestli ne, tak…“ 
„Henry,“ přerušila ho Ann, „nech toho, prosím. Rozčilování nám nepomůže.“ 
„No dobře,“ zabručel Henry. 
„Tak co jsi vymyslel?“ zeptal se Michal Pellera. 
 

*** 
 

Když se příští ráno Paul vrátil se z koupelny, uviděl, že v cele stojí dozorce. Tázavě se na něj podíval. 
„Mám vám to předat,“ řekl dozorce a podával Paulovi obálku. 
„Co je to?“ zeptal se Paul udiveně. 
Dozorce pokrčil rameny. „Nevím,“ řekl a odešel. 
Paul se s obálkou zmateně posadil ke stolu. Dopis? Od koho to může být? Roztrhl obálku. Vypadl z ní 
z jedné strany popsaný list. Paul si ho přečetl a zhluboka se nadechl. Ten parchant, pomyslel si zuřivě. 
Potom ale dopis dočetl do konce a pohodlně se opřel. Chce mi pomoct, dobře, ale jak by to mohl 
udělat? Vždyť já ani nevím, kdo tohle spískal, natož abych mu dokázal nějak ublížit. Vstal a zamyšleně 
se prošel po pokoji. Ale něco bych vymyslet mohl. V nejhorším případě se spletu. Dobře. Kdo by mohl 
být dostatečně vlivný na to, aby mě dostal do téhle situace? zeptal se sám sebe, ale potom zavrtěl 
hlavou. Ne, to není správná otázka. Měl bych na to jít z jiné strany. Jenomže z které? Lehl si na postel 
a zamyšleně hleděl do stropu. Rodgers po mně chce, abych omezil projekt a nesnažil se stěhovat lidi, 
to znamená, že za tím vězí někdo, kdo má zájem na tom, aby lidé zůstali na Zemi. Kdo by to tak mohl 
být? Paulovi se proti jeho vůli myšlenky rozletěly na všechny strany, až si vzpomněl vědeckou 
konferenci před dvěma lety, kde poprvé prezentoval myšlenku na přestěhování lidí. Mimoděk se 
usmál. No jistě. Land. Jenže proč by to dělal?  Paul chvíli přemýšlel, a potom ho něco napadlo. Už 
dávněji zjistil, že Land, který stojí za nápadem s podzemními městy, je totožný s  Landem, kterého 
Paul kdysi znal a se kterým se nerozešel v dobrém. Možná se chce pomstít. Ale po tak dlouhé době? 
Zavrtěl hlavou. Mohl by to být on? A co riskuju, když spletu? zeptal se sám sebe. Chvíli nad tím 
uvažoval, ale potom rázně vstal a sedl si za stůl. Vzal do ruky tužku přibalenou do obálky a na chvilku 
se zarazil. Co když je to Rodgersův trik, který chce proti mně použít? Potom ale pokrčil rameny a dal se 
do psaní. Horší už to stejně být nemůže, pomyslel si. 
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Když dopsal, odhodlal se a přivolal dozorce. „Dostal jste nějaké pokyny?“ zeptal se ho nesměle. 
Dozorce přikývl. Paul mu podal obálku. „Děkuju za doručení,“ řekl. Dozorce jen kývl a odešel. Paul se 
nervózně procházel po cele. Co když jsem udělal hloupost a Rodgers to proti mně použije? uvažoval. A 
navíc je tu odposlech, takže už teď pravděpodobně ví, co se stalo. Potom se ale pousmál. No dobře. 
Mohl bych něco zkusit. Chvíli počkal a potom znovu přivolal dozorce. 
Ten se tvářil dost nevrle. „Zavoláte prosím pana Rodgerse?“ požádal Paul. 
Dozorce se ošil, ale souhlasil. Za okamžik se vrátil. „Mám vás dovést za ním,“ prohlásil. Paul si 
povzdechl, ale šel. Dozorce ho dovedl do stejné kanceláře jako předešlého dne. 
Rodgers se na Paula přátelsky usmál a vybídl ho, aby se posadil. „Změnil jste názor?“ zeptal se 
Rodgers. 
Paul zavrtěl hlavou. „Bohužel ne. Ale chtěl bych vás o něco požádat.“ 
Rodgers povytáhl obočí. „Ano?“ 
Paul se zadíval na svoje boty. „Víte, přece jen bych se rád setkal se svým protivníkem, mohu-li to tak 
říct,“ prohlásil. 
„Už jsem vám řekl, že to není možné,“ odpověděl Rodgers. 
„Jistě, ale situace se poněkud… změnila.“ Je možné, že o tom ještě neví? divil se Paul v duchu. 
„A mohl bych vědět, v jakém smyslu?“ 
Paul se mu podíval do očí a usmál se. „Pokud se mnou zahájíte veřejný proces, mohlo by to pro 
člověka, který mě chce obžalovat, mít velice ošklivé následky,“ řekl. 
Rodgers si podepřel rukou bradu a zkoumavě se zahleděl na Paula. „Jaké ošklivé následky?“ zeptal se. 
Paul zavrtěl hlavou. „O tomhle jsem ochoten se bavit jenom s ním,“ řekl. Doufám, že jsem se strefil. 
Rodgers se zhluboka nadechl. „Nezní to moc přesvědčivě, pane Belnere.“ 
Paul pokrčil rameny. „Chtěl jsem jenom, abyste věděl, že je tu určité riziko. Pokud ho chcete 
ignorovat, prosím.“ 
Rodgers pokýval hlavou. „Dobře. Zmíním se mu o tom.“ 
Paul vstal. „Děkuji,“ řekl. 
 

*** 
 

Příští den Paul netrpělivě čekal. Dopoledne proběhlo bez větších událostí a po obědě si Paul už 
myslel, že napětím praskne. Smithe někam odvedli, takže byl v cele sám a nemohl si ani s nikým 
popovídat. Nakonec ale píply dveře. Stál v nich neobyčejně vysoký, silný muž. Měl ostře zahnutý nos 
a pod ním mu rostl hustý tmavý knír, který dokonale ladil s hustými vousy na bradě. Na rtech měl 
škodolibý úsměv. Celkově ale jeho obličej nepůsobil ošklivě. 
„Takže jsi to ty,“ uklouzlo Paulovi mimovolně. 
„Ano, tvůj starý přítel Jim Land. Překvapuje mě, že si na mě vůbec pamatuješ.“ Land se usadil na židli. 
„Tak a teď k tomu, proč jsem přišel.“ Na chvilku se odmlčel. Měl hluboký a trochu drsný hlas. „Prý 
máš pro mě nějaké nepříjemné novinky, které nemůžeš sdělit nikomu jinému.“ 
Paul ho zarazil. „Počkej. Nejdřív bys mi mohl vysvětlit, proč tohle děláš.“ 
Land zvedl obočí. „A proč to chceš ještě jednou slyšet? Mám dojem, že Rodgers ti to vysvětlil 
dostatečně.“ 
Paul stiskl rty. „Nevykládej mi o podezření z úplatkářství. Nevěřím, že mě tady držíš jenom proto, 
abys uchránil společnost od dalšího korupčníka.“ 
Land afektovaně rozhodil rukama. „Pokud nevěříš, přeber si to sám. Ale máš pravdu, je v tom taky 
trochu pomsta. Ale jen trochu.“ 
Paul zavrtěl hlavou. „A za co?“ 
„Nedělej, že si nevzpomínáš. I když, pro tebe je to možná dávno. Svědčil jsi proti mně. Pamatuješ?“ 
Paul si povzdechl. „Vždyť jsem musel.“ 
Land se trochu ušklíbl. „O tom se nebudeme bavit, dobře? Tak chceš mi něco říct, nebo ne? Nerad 
bych plýtval časem.“ 
Paul se trochu pousmál. Jsem opravdu zvědavý, jak se bude tvářit, pomyslel si a pohodlněji se opřel. 
„Mám pro tebe takový návrh.“ 
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To Landa očividně zaskočilo. „Jaký ty prosím tě můžeš mít pro mě návrh?“ 
Paul pokrčil rameny. „No, jak bych ti to řekl…“ 
„Nezdržuj,“ přerušil ho Land. 
„Dobře. Návrh zní: ty mě pustíš a já nezveřejním jisté věci o tobě, které by docela určitě zaujaly 
širokou veřejnost.“ Land na něj chvilku jen nevěřícně zíral. Paul mu pohled opětoval s nejnevinnějším 
výrazem, jakého byl schopen. 
„Cože?“ vypravil ze sebe Land. „Poslyš, to je k smíchu. Je to sice hezká pohádka, ale nemusel jsi mě 
obtěžovat, abys mi ji řekl.“ 
 Paul pokrčil rameny. „Pokud jsi si opravdu jistý tím, že je to jenom pohádka, pak klidně odejdi. Ale já 
tě ujišťuju, že jakmile začne proces proti mně, budou zveřejněny věci, které bys určitě nerad vystavil 
záři reflektorů.“ 
Land znejistěl, ale potom zavrtěl hlavou. „To je nesmysl.“ 
Paul jenom pokrčil rameny. „Jak myslíš.“ 
Land vstal a ještě jednou se na Paula podíval. „Nemysli si, že mě tou povídačkou odradíš.“ 
„Dělej, jak uznáš za vhodné. Já ti jenom říkám, že jakmile znemožníš mě, znemožníš i sebe. A dobře 
víš, že pokud kvůli mému obvinění celý projekt ztratí důvěryhodnost, stane se to stejné i s projektem, 
ve kterém pracuješ ty.“ 
Land vztekle zavrtěl hlavou. „Nevěřím ti. Jenom blufuješ.“ 
„Já jsem ochotný proces podstoupit, protože jsem nevinný. Otázka je, jestli jsi ty ochotný a schopný 
čelit něčemu, co jsi doopravdy udělal,“ prohlásil Paul. 
Land došel ke dveřím. Ještě chtěl něco říct, ale potom jen vztekle mávl rukou a odešel. Paul se 
nespokojeně ušklíbl. Tak tohle nevyšlo. 
 

*** 
 

„Davide?“ David Peller se otočil a lekl se, když uviděl Henryho. Vypadal rozzlobeně. „Co potřebuješ?“ 
zeptal se David a snažil se, aby to znělo jenom přátelsky. 
„Zdá se, že to nezabralo.“ David se nadechl, aby něco řekl, ale rozmyslel si to. „Takže jsem se tě přišel 
zeptat, co hodláš dělat dál,“ pokračoval Henry. 
David nasucho polkl. „Paul napsal, že pokud se neozve, máme to zveřejnit.“ 
„Postupně. Máme to zveřejňovat postupně.“ David přikývl. „Takže se do toho dej. Ale jestli se z toho 
Paul nedostane, máš se na co těšit.“ David počkal, až Henry odejde a potom na okamžik zavřel oči. 
Pak vstal a opatrně otevřel dveře. Přesvědčil se, že Henry není v dohledu a vydal se najít Lai. I když byl 
už večer, všichni byli ve Výzkumu, protože je čekala ještě jedna zkouška. Našel Lai sedět ve vestibulu. 
Nepřítomně usrkávala z kelímku čaj. 
David se mlčky posadil vedle ní. „Oznámila jsem to Brownovi,“ ozvala se po chvíli Lai. 
„Cože?“ zareagoval David a překvapeně se k ní obrátil. 
Lai se na něho podívala. „Davide, už čtvrtý den nám chybí kapitán,“ prohlásila. „To přece nemůže 
jenom tak ignorovat.“ David sklesle přikývl. „Neboj se, neřekla jsem mu, že jsi jim pomáhal Paula 
dostat,“ uklidnila ho. „Ale může Paulovi pomoct.“ 
David si povzdechl. „Lai,“ začal. „Přišel jsem se ti omluvit. Choval jsem se jako naprostý blbec.“ 
Lai se na něho chladně podívala, ale potom se trpce usmála. „Mně se neomlouvej. To si musíš vyřídit 
s Paulem. Problém je hlavně v tom, že jsi nám všem zkomplikoval život.“ 
David přikývl. „Já vím. Je mi to moc líto.“ Lai chtěla něco říct, ale místo toho upila z kelímku. 
David ještě chvíli seděl vedle Lai, ale potom se zvedl. „Půjdu zveřejnit část toho dopisu,“ prohlásil. Lai 
mlčky přikývla. 

 
*** 

 
Paul nervózně přecházel po cele. Doufám, že tu zprávu dostali. Protože jestli ne, tak jsem v ještě větší 
kaši než předtím, pomyslel si. Vztekle skřípal zuby. Proč to Peller udělal? zeptal se v duchu, ale vzápětí 
si sám odpověděl. No jasně, ještě se ptej. Protože byl zklamaný a chtěl se pomstít, proto. 
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Bezmyšlenkovitě se dotkl spánku, aby zkontroloval, jestli už se v síti neobjevila vytoužená zpráva, ale 
potom rukou jenom zlostně mávl ve vzduchu, když si uvědomil, že mu přístroj vzali. To je fakt skvělý. 
Patnáctého března mám odletět a místo závěrečných cvičení trčím tady. Náhle uslyšel pípnutí dveří a 
otočil se. Do cely vešel dozorce a beze slova Paulovi pokynul ven ze dveří. Paul jen trochu pokrčil 
rameny a následoval ho do Rodgersovy kanceláře. Tentokrát tam ale na něm místo Rodgerse čekal 
Land se špatně skrývaným vztekem v obličeji. 
Paul nasadil neutrální výraz, protože nevěděl, jestli se od předchozího dne něco změnilo. „Ahoj Jime,“ 
řekl a zkoumavě se na Landa zadíval. 
„Ahoj Paule,“ odpověděl Land se širokým úsměvem, ale usmívaly se jenom jeho rty. „Jenom pojď 
dál,“ řekl a pokynul ke křeslu. 
Co ta náhlá zdvořilost? podivil se v duchu Paul a posadil se. 
Land se přestal usmívat. „Mohl bys mi říct, o co se to pokoušíš?“ zeptal se. 
Paul se pokusil nedat najevo radost, která ho zaplavila. „Je to tady docela útulné,“ prohlásil. „Velmi 
uklidňující. Pevný režim, minimální požadavky… taková terapie klidem.“ 
Land se zhluboka nadechl. „Já jsem se tě na něco ptal,“ řekl a pečlivě odděloval jednotlivá slova. 
Paul se usmál. „A já jsem ti včera něco nabídl. Promyslel sis to?“ 
„Bavíme se o tobě,“ nenechal se vyvést z míry Land. „Proč do toho taháš osobní věci?“ 
Paulovi se na obličeji objevil výraz upřímného překvapení. „Já do toho tahám osobní věci? To ty sis 
začal. Já jenom pokračuju.“ Udělali to! zajásal v duchu. 
„Já jsem tě obvinil z úplatkářství,“ opáčil Land. 
Paul zavrtěl hlavou. „Ne. Ty se mě pokoušíš vydírat. A na hrubý pytel patří hrubá záplata. Určitě to 
rčení znáš.“ Paul se zamračil. „Mimochodem, jak jsi dokázal mě sem dostat, aniž by se někdo začal 
zajímat o to, co tady dělá přebytečný vězeň? A když už jsme u toho, kde je Rodgers? Myslím, že 
bychom si docela rozuměli, kdybychom dostali příležitost lépe se seznámit.“ 
„Rodgers už není potřeba,“ ucedil Land. „Ale neopověděl jsi mi. O co se to snažíš?“ 
Paul se na něho zkoumavě zadíval. „Jsem si jistý, že jsi natolik inteligentní, abys to pochopil,“ řekl 
klidně. 
Land zuřil. „Jak chceš,“ prohlásil tiše, ale neznělo to přesvědčivě. Zavolal dozorce. 
Než přišel, Paul se ještě jednou ozval: „To, co se zatím objevilo, není všechno,“ prohlásil. Věděl, že 
riskuje, ale doufal, že mu to vyjde. „Když jsi dost vlivný na to, abys mě sem dostal, určitě dokážeš 
potlačit i všechna obvinění,“ pokračoval, „ale nedokážeš vymazat podezření z hlav lidí. Lidé si vždycky 
pamatují pikantnosti. A zvlášť takové, které potom někdo popřel.“ Land se k němu beze slova otočil 
zády. 

 
*** 

 
V pondělí ráno Lai zjistila, že John Evans nechal pro všechny budoucí členy mise Kolumbus vzkaz. Měli 
se sejít v deset hodin ve vestibulu Výzkumu. Lai to poněkud narušilo plány, ale přesto se oblékla a 
vyrazila. Byla nervózní z blížícího se termínu odletu a navíc pořád nevěděla, kde je Paul, a to jí na 
klidu moc nepřidávalo. Od dopisu, který jim poslal přes Davidova prostředníka, od něho neměla 
žádné zprávy. Dorazila do Výzkumu a rozhlédla se, jestli neuvidí Johna. Nakonec ho našla. Stál docela 
blízko dveří, ale zakrýval ho velký fíkus. Přistoupila k němu. „Ahoj,“ pozdravila. 
„Ahoj,“ odpověděl John a trochu se usmál. 
„Co důležitého chceš oznámit, že jsi nás všechny pozval?“ zeptala se Lai. 
John jemně zavrtěl hlavou. „Teď ne. Až přijdou všichni.“ Lai zvědavě povytáhla obočí, ale nenaléhala. 
Postupně se všichni scházeli a kupodivu přišel i David. John viděl Lainin tázavý pohled a usmál se. 
„Jsem rád, že jste přišli,“ prohlásil, když se všichni shromáždili. „Chtěl bych vám to říct osobně, než se 
to dozvíte oficiálně.“ 
„Tak povídej,“ vybídl ho Henry. 
John se nadechl. „Jde o to, že jsem se vzdal účasti v misi.“ 
Rozhostilo se šokované ticho. „Cože?“ zeptala se nakonec Jana. 
John přikývl. „Bude to tak lepší.“ 
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„To nemyslíš vážně?“ nechápala Lai. 
„Není to jenom můj názor. Souhlasili i navigátoři a už jsem podal zprávu i Brownovi. Jde o to, že jsem 
zatím jako jediný schopný zkonstruovat funkční teleport a umím řešit potíže, které by mohly nastat. A 
pokud by nastaly, nerad bych jejich řešení nechával na někom, kdo s teleportem nemá moc 
zkušeností.“ 
Všichni mlčeli. „A kdo poletí místo tebe?“ zeptal se nakonec Michal. 
„David,“ odpověděl John. „Po Henrym dosáhl nejlepších výsledků právě on,“ vysvětloval. Odpovědí 
mu bylo mlčení. Vypadalo to, že David by se nejraději ztratil. 
„To je skvělé,“ zareagovala Jana, ale její hlas postrádal jakékoli emoce. Ticho se pomalu prodlužovalo, 
když najednou všichni dostali zprávu, že se mají dostavit k Brownovi. S očividnou úlevou se vydali 
k výtahu a potom k prezidentově kanceláři. David šel jako poslední, měl sklopenou hlavu a zdálo se, 
že nemá daleko k tomu, aby utekl. Brown už na ně čekal. Seděl za stolem a zdálo se, že je hluboce 
zamyšlený. Když vědci vešli dovnitř, vstal a pozdravil je. Všichni na něho s očekáváním hleděli. 
„V pátek jste mi oznámili, že někdo zadržel kapitána mise Kolumbus pro podezření z úplatkářství,“ 
zkonstatoval. Všichni přikývli. Brown se usmál. „Á, vidím mezi vámi i nového člena posádky,“ prohlásil 
a kývl Davidovi hlavou. Potom se zamračil a založil si ruce na prsou. „Abych se ale dostal k věci. 
Nemám rád, když někdo zatýká zaměstnance Výzkumu, a obzvlášť, když je to kapitán tak významné 
mise, jako je ta vaše, aniž bych o tom něco věděl. Nebo kdyby o tom něco věděl alespoň vedoucí 
astronomického oddělení. Takže jsem se trochu porozhlédl, abych zjistil, co se s panem Belnerem 
stalo.“ Významně se odmlčel. „A zjistil jsem,“ pokračoval, „že pan Belner se nejspíš propadl do země.“ 
„Co to znamená?“ zeptal se Henry. 
Brown se posadil. „To znamená, že Paul Belner není ve vyšetřovací vazbě, policie o jeho zatčení nic 
neví a stejně tak ani žádné vězení v Perthu a v okolí.“ Tázavě se na vědce podíval. „Nezatajili jste mi 
něco, co bych měl vědět?“ zeptal se. „Promiňte, že se ptám, ale musím to vědět, než se v té věci 
začnu trochu víc šťourat.“ 
Vědci jeden po druhém zavrtěli hlavou, ale potom něco napadlo Lai. Hodila krátký pohled na Davida a 
potom promluvila. „Pane prezidente, je tady něco, co byste asi měl vědět,“ prohlásila. David zavřel 
oči a zbledl. 
Brown se na ni se zájmem podíval. „Ano?“ zeptal se. 
Lai rozpačitě sklopila oči. „No, Davidovi se podařilo nějakým způsobem propašovat Paulovi do vězení 
papír a tužku a Paul nám poslal svůj tip na toho, kdo ho vězní.“ 
Brown povytáhl obočí a podíval se na Davida. „A?“ zeptal se. 
David se zhluboka nadechl. „Luisa má pravdu,“ řekl. „Paul nám dal tip na Jima Landa.“ 
Brown sepjal ruce. „Opravdu?“ Zlomyslně se usmál. „No to je mi ale zajímavé. Jenže pan Belner to 
neví jistě, že?“ zeptal se. David zavrtěl hlavou. Brownův úsměv se rozšířil. „Všiml jsem si, že se 
v nedávné době na síti objevila jakási hanlivá zpráva o panu Landovi,“ prohlásil a potom se nadechl. 
„No dobrá. Pravděpodobně v té zprávě bude mít prsty váš tajemný pomocník, že pane Pellere? Ale 
v tom se nehodlám rýpat. Mohl by nám ten váš kontakt nějak pomoci?“ zeptal se. 
David zavrtěl hlavou a byla na něm vidět úleva, že nepřišla řeč na jeho úlohu v celé záležitosti. „Ne,“ 
odpověděl. „Pomohl mi jednou, ale už nechce riskovat. Neřekl mi ani, jak to dokázal, ani kde je Paul 
uvězněný. Pravděpodobně použil ještě dalšího prostředníka.“ 
Brown přikývl. „Dobrá. Udělám tedy, co je v mých silách. Zaměřím se i na pana Landa, a pokud Paula 
Belnera neunesli mimozemšťané, měl by být nejpozději do týdne zpátky.“ 
 

*** 
 

Paul si lehl na postel a zavřel oči. Už to byl pátý den, co se dostal do vězení a on začínal být nervózní. 
Copak to na Landa nezabírá? ptal se sám sebe. Vždyť musí mít alespoň trochu pudu sebezáchovy. 
Zítra by měli zveřejnit další část. Otevřel oči a povzdechl si. A řekli to vůbec Brownovi? napadlo ho. 
Vždyť ten by mohl něco udělat. Prudce se posadil a potom postavil. Došel ke stěně a zaklepal. 
„Ahoj Paule,“ pozdravil Smith. „Vypadáš rozzlobeně.“ 
Paul přikývl. „To taky jsem.“ 
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Smith pokrčil rameny. „Posaď se,“ vybídl Paula. Paul poslechl a posadil se na židli. Smith se k němu 
otočil zády a chvíli něco kutil. Potom se obrátil a ukazoval Paulovi otevřenou dlaň. Paul se nechápavě 
zamračil. „Musíš chvilku počkat,“ řekl Smith. „Ve tmě by to líp vyniklo, ale co se dá dělat.“ Paul se 
upřeně díval na Smithovu dlaň. Chvilku nic neviděl, ale potom se mu zdálo, že uprostřed ní začíná růst 
světlo. A potom nepatrné světlo vybuchlo a rozptýlilo se po celé místnosti. Všude okolo Paula vířily 
zvláštní oblaky a formovaly se, postupně se rozžíhala světla a zase hasla a zdálo se, že nový prostor se 
šíří daleko za hranice cely. Paul to uchváceně sledoval a potom si uvědomil, že to, čeho byl svědkem, 
je vznik vesmíru. Vypadalo to, že nový prostor dosáhl maxima. Začal se znovu zhušťovat. Smršťoval se 
pořád rychleji a rychleji, až zmizel v oslnivé implozi. Paul musel na okamžik zavřít oči, aby se zbavil 
zářících bodů, které mu tančily na sítnici. Potom se podíval na usmívajícího se Smitha. 
„Já vím, že imploze patří k méně uznávaným teoriím o konci vesmíru,“ prohlásil Smith, „ale je 
nejefektnější.“ 
„Jak dlouho jsi na tom pracoval?“ zeptal se Paul, který pořád ještě nemohl uvěřit tomu, co viděl. 
„Přes víkend,“ odpověděl Smith. „Odborníci by mě asi hnali, ale jako simulace je to docela podařené, 
ne?“ 
Paul zavrtěl hlavou. „Docela podařené,“ prohlásil a zasmál se. „Kdyby tady byla tma, byl bych ochotný 
věřit tomu, že okolo mě vzniká miniaturní vesmír.“ 
Smith se potěšeně usmál. „A jak pokračuje tvůj proces?“ zeptal se po chvíli. 
Paul se ušklíbl. „Proces je pro tu frašku moc silné slovo. Nevím. Nemám přístup k informacím, takže 
můžu jenom čekat.“ 
Smith si povzdechl. „Snad se to vyřeší,“ řekl. 
„To doufám,“ přisvědčil Paul. 
 

*** 
 

Land zapnul iluzor, našel kontakt, který hledal a nervózně se posadil. Doufal, že člověka, kterému 
chtěl zavolat, najde pod stejným kontaktem jako dřív. Po chvíli čekání se naproti němu objevil velice 
příjemný čtyřicátník. Měl na sobě elegantní šedé sako a jeho obličej budil dojem upřímnosti a 
dobráctví. „Dobrý den, pane Lande. Co ode mě potřebujete?“ zeptal se s úsměvem muž. 
„Dobrý den, pane Nowaku,“ odpověděl Land. „Chci vám říct, že s Paulem končím.“ 
Nowak se na Landa se zájmem zadíval. „Pane Lande, vzpomínáte si, na čem jsme se domluvili?“ 
zeptal se po chvilce a trochu naklonil hlavu na stranu. 
Land přikývl. Vypadal nervózně, skoro jako kdyby se muže před sebou bál. „Já vím. Mám tu záležitost 
s Paulem dokončit za každou cenu.“ Potom stiskl rty. „Ale tohle není fér. Já nechci, aby mě zničil.“ 
Zhluboka se nadechl. „Nevím, proč chcete Paula potopit, každopádně na tom mám zájem i já, ale 
odmítám to dělat tak, aby mě mohl stáhnout s sebou.“ 
„Vy odmítáte? Skutečně si myslíte, že jste v pozici, kdy byste mohl něco odmítat?“ opáčil Nowak. 
Land se zoufale hryzl do rtu. „Jenže teď se do toho začal šťourat i Brown.“ 
„Důvěřujte mi, pane Lande,“ prohlásil Nowak. 
Land se na něho chvilku zkoumavě díval. Jak mám tomu chlapovi věřit? Vždyť ani nevím kdo to je, 
pomyslel si. „Poslyšte, já nevím, proč jste mi pomohl, ale tahle záležitost vůči mně každopádně není 
fér.“ 
„Nikdo netvrdil, že bude fér,“ opáčil Nowak. 
Když odmítnu udělat, co jsem slíbil, tenhle chlap mě zničí, jestli mám věřit všemu, co mi o sobě 
napovídal, pomyslel si Land. Na druhou stranu, když budu pokračovat, zničí mě Paul a Brown. A o těch 
vím, že to dokážou. Ještě chvilku se na Nowaka díval. Ten trpělivě čekal. Potom se Land rozhodl a 
beze slova zavěsil. 

 
*** 

 
Paula vzbudilo pípnutí dveří. Zmateně se posadil a uvědomil si, že odpoledne usnul a promeškal čas 
na procházku. Když se rozhlédl, uviděl v cele Landa. Měl na tváři zvláštní výraz, jako kdyby byl 
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příšerně rozzlobený a zároveň se bál. Držel v rukou Paulovo oblečení. Když viděl, že se Paul probral, 
hodil mu je. Paul na něj jenom nechápavě zíral. 
„Dělej, převleč se,“ pobízel ho Land. 
„Vysvětlíš mi, o co se tu jedná?“ zeptal se Paul a odložil oblečení vedle sebe na postel. 
Land  stiskl rty. „Tady máš propustku,“ prohlásil a hodil Paulovi čtverec papíru. Paul se díval střídavě 
na papír a střídavě na Landa. „Nezírej na mě,“ řekl Land. „Jestli to chceš slyšet oficiálně, tak ano, jsi 
volný.“ Odmlčel se. 
„No?“ povzbudil ho Paul. 
„Ale pod podmínkou, že nezveřejníš zbytek. A že přesvědčíš Browna, aby se o mě přestal zajímat.“ 
Paul se na Landa pobaveně podíval. „Dobře víš, že bych to nemusel udělat,“ odpověděl. „Stačilo by 
mi prostě počkat, až tě Brown najde a rozcupuje na kousky. Ale chci být co nejrychleji venku. Takže 
ano. Pokusím se. A co se týče tvé minulosti, nezveřejním ji, pokud se zase nepokusíš o něco 
podobného.“ Paul ani nevěděl, proč to dělá. Možná v něm ještě zůstal zbytek někdejšího přátelství 
k Landovi. Tomu se očividně ulevilo. 
„Tak dělej,“ pobídl znovu Paula, ale už ne tak ostře. 
Paul se převlékl a složil vězeňskou uniformu. „Budeš muset chvíli počkat. Chci se ještě s někým 
rozloučit,“ řekl. 
„No tak rychle,“ odpověděl Land netrpělivě. 
Paul přikývl. „Neboj se, za chvilku se vrátí.“ 
Land neochotně odešel. Paul musel čekat ještě asi deset minut, než píply dveře a do cely vstoupil 
Smith.  „Ahoj Paule,“ usmál se přívětivě Smith. „Už ses vzbudil?“ A pak se zarazil. „Jak to, že máš 
svoje oblečení? To znamená, že…“ nedokončil větu. 
Paul vážně přikývl. „Odcházím. Všechno se vyřešilo,“ přisvědčil. 
Smith se přinutil k úsměvu. „Máš štěstí. Takže všechno bude pokračovat podle plánu, že?“ zeptal se. 
„Ano,“ odpověděl Paul a v duchu si nadával. Chtěl Smithovi říct něco jako že za nějaký čas ho taky 
určitě propustí, ale nemohl se k tomu přimět. Tresty Federace za ublížení na zdraví byly velice přísné. 
Věděli to oba, a proto se Paulovi zdála taková útěcha bezcenná. Po chvíli trapného ticha se Paul 
konečně odhodlal, zvedl oči a řekl: „Tak na brzkou shledanou, Andrewe.“ 
Smith zavrtěl hlavou, a potom se smutně usmál. „Sbohem, Paule,“ odpověděl a podal si s Paulem 
ruku. Paul chtěl ještě něco říct, ale rozmyslel si to, obrátil se a zaklepal na dveře. 
Otevřel Land. Tázavě se na Paula podíval. Paul přikývl. Land ho odvedl k východu. Tam se Paul ještě 
jednou ohlédl zpět do bílého labyrintu vězení. Potom se otočil k východu. Jakmile za prosklenými 
dveřmi uviděl jasný slunečný den, zaplavila ho radost. Nedokázal pochopit, že v té ohavné budově 
strávil skoro týden, aniž by to na něm zanechalo viditelné následky. Nakonec se otočil k Landovi. Ten 
se na Paula nerozhodně díval. 
„Nezapomeň, co jsi mi slíbil,“ řekl nakonec. 
Paul si povzdechl. „Neboj se,“ odpověděl. Potom se otočil a vyšel ven. 
 

IX. 
 
Když šel Paul k budově Výzkumu, usmíval se. Těšil se, jak všechny překvapí. Jakmile se identifikoval, 
zamířil ke kanceláři, která byla vyhrazena pro budoucí posádku lodi. Zaklepal a vstoupil. Uvnitř seděly 
Lai, Jana a Ann a o něčem se radily. Když Paul otevřel dveře, otočily se a chvilku nevěděly, co se děje. 
Jako první se vzpamatovala Lai. Vyskočila, přiběhla k Paulovi a objala ho. „Co tady děláš?“ 
Než jí stačil odpovědět, sesypala se na něho lavina dotazů. Zvedl ruce a s úsměvem zvolal: „No tak! 
Nechte mě taky něco říct!“ 
„No tak mluv,“ vyzvala ho Ann. Paul se nejdřív posadil na volnou židli a potom se pustil do vyprávění. 
Sám ještě nedokázal uvěřit, že to, co se stalo, je skutečnost. Po celou dobu na něm spočívaly tři 
udivené pohledy. 
„Takže on tě jenom tak pustil?“ řekla nakonec Jana. 
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Paul zavrtěl hlavou. „Jenom tak ne. Bál se Browna.“ 
„A?“ pobídla ho Ann. 
Paul se omluvně zasmál. „No, a výměnou za to, že mě pustí, jsem mu slíbil, že přesvědčím Browna, 
aby přestal s pátráním. A taky, že nezveřejním jeho minulost.“ 
Lai zavrtěla hlavou. „Myslíš, že to bylo rozumné?“ zeptala se. 
Paul pokrčil rameny. „Nevím. Ale udělal jsem to.“ 
„A ty chceš ten slib dodržet?“ zajímala se Ann. 
Paul se na ni překvapeně podíval. „Samozřejmě. Mohl bych ho porušit a počkat, až Brown vypátrá 
pravdu, ale nechci to udělat. Zaprvé proto, že nechci porušit slib a potom taky, nebo vlastně hlavně 
proto, že Land byl kdysi můj přítel.“ Odmlčel se. 
„Jak myslíš,“ prohodila po chvíli Jana tiše. 
Paul se trochu usmál. „Ale celá věc má i světlou stránku,“ prohlásil. 
„A to jakou, prosím tě?“ zeptala se Lai. 
„Budu o ní moct vyprávět svým vnoučatům,“ odpověděl Paul. Lai se usmála. Paul se zamyslel. 
„Mimochodem, kdo všechno ví o dopisu, který jsem vám poslal?“ zeptal se starostlivě. 
„Jenom členové mise a Ann,“ odpověděla Lai. „Sice jsme řekli Brownovi, že jsi nám poslal svůj tip na 
toho, kdo tě vězní, ale řekli jsme taky, že si nejsi jistý. Nemusíš si dělat starosti.“ V tu chvíli se otevřely 
dveře kanceláře a dovnitř vešel Henry s Michalem. 
„Dámy, neseme vám svačinku,“ volal Henry už ode dveří a mával ve vzduchu podnosem. Michal šel o 
kousek za ním a nesl další. Zavřeli za sebou dveře a až tehdy si Henry všiml Paula. „Ale podívejme se, 
kdo přišel,“ prohlásil a široce se usmál. „Co že tak najednou?“ zajímal se. 
„Ahoj Paule,“ zareagoval vzápětí Michal. „Jak to, že už jsi zpátky?“ 
Paul se usmál. „To je na dlouhé vypravování,“ prohlásil. 
Henry povytáhl obočí a postavil svůj tác na stůl. „Já bych si ho tedy rád poslechl. Co, Michale?“ obrátil 
se na Michala a zjistil, že ten bezradně drží druhý podnos a nemá ho kam postavit. Henry se naklonil 
nad stůl a shrnul na hromadu několik papírů, asi čtyři dekorace vyrobené Ann a vázu s květinou. 
Potom si vzal od Michala podnos a postavil ho na uvolněné místo. Spokojeně se zadíval na výsledek. 
Michal se posadil a zvědavě se zadíval na Paula. „Tak povídej,“ vybídl ho. Paul se chystal seznámit 
Henryho a Michala se zkrácenou verzí příběhu, když se znovu otevřely dveře a dovnitř vešel David. 
V místnosti jako by se najednou ochladilo. Všichni se zadívali na Davida. Zdálo se, že když David 
zaregistroval Paula, nejraději by za sebou zase zavřel dveře a tiše odešel, ale nakonec se rozhodl 
jinak. Pomalu vešel do místnosti a potichu zavřel. Nadechl se a podíval se na Paula. Všichni mlčeli. 
Paul vstal. David se nakonec odhodlal. „Ahoj Paule,“ řekl tiše. 
„Ahoj,“ odpověděl Paul trochu ostřeji, než měl v úmyslu. 
David uhnul očima. „Chtěl bych se ti omluvit,“ řekl potom a znovu se na Paula podíval. Paul mlčky 
čekal. „Zachoval jsem se jako idiot,“ pokračoval David. „Strašně moc jsem se chtěl účastnit mise, a 
když se mi to nepovedlo, chtěl jsem se ti aspoň pomstít, protože jsem si myslel, že jsi zasahoval do 
výběru posádky. Neuvědomil jsem si, co z mé pomsty může vzejít. Byl jsem proti tobě odhodlaný 
svědčit i v případném procesu.“ Sklopil hlavu. „Je mi to líto.“ 
V Paulovi zápasilo pobavení a vztek. Nakonec k Davidovi napřáhl ruku. „Přijímám omluvu. Mohl jsi 
všem ušetřit starosti, ale když už se to stalo, nemá cenu to dál řešit.“ David se chvilku na Paulovu 
ruku nechápavě díval, ale potom ji stiskl. Atmosféra v kanceláři se uvolnila. „Jenom bych se tě chtěl 
ještě na něco zeptat. Jak jsi přišel na to, že bys mě mohl pomoci dostat do vězení?“ zeptal se Paul. 
„Zkontaktoval mě jeden policista přes síť, že by potřeboval pomoct. Tvrdil, že to nechce rozmazávat a 
zkusí to nejdřív vyřešit v klidu. Teď vidím, že to byla pitomost, ale vzhledem k tomu, co říkal, jsem si 
myslel… No, myslel jsem, že jsem prostě jenom měl pravdu. Pak jsem všechno řešil přes prostředníka, 
který mi taky pomohl propašovat ti dopis a nám dopis od tebe,“ odpověděl David. 
„Land má delší prsty, než jsem si myslel,“ zabručel Paul tiše. „No, to nic. Teď už snad bude všechno 
dobré.“ Obrátil se k ostatním. „Mimochodem,“ zeptal se, „jak se bude jmenovat naše loď?“ 
„Fortuna,“ odpověděla Lai a usmála se. „A vymysleli jsme pracovní název pro planetu. Říkáme jí 
Insania. Šílenost.“ 
Paul se usmál. „Zajímavé jméno.“ Chvíli bylo ticho. 
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„Abych nezapomněl,“ ozval se Henry. „John s námi nepoletí.“ 
Paul se na něj překvapeně obrátil. „Jak to?“ zeptal se. 
„Usoudil, že bude užitečnější tady,“ odpověděl Henry. 
„A kdo poletí místo něho?“ zeptal se Paul, ale bál se, že odpověď už zná. 
„David,“ odpověděl Henry. 
Paul stiskl rty, ale potom se usmál. „Skvělé,“ řekl a snažil se, aby to neznělo ironicky. Proč zrovna on? 
zaúpěl v duchu. Trochu si povzdechl. No, co nadělám. Snad to s ním nějak přežiju, pomyslel si. 
 

*** 
 

Paul pomalu postupoval k Brownově kanceláři. Nějak se mu do rozhovoru s prezidentem nechtělo, 
ale věděl, že si s ním promluvit musí. Už bylo docela pozdě večer a on docela vážně uvažoval nad tím, 
že rozhovor nechá na ráno, ale potom tu úvahu odmítl. Připadalo mu slušnější přijít za Brownem co 
nejdřív. Zaklepal. 
„Dále,“ odpověděl Brown. Paul vstoupil. Brown seděl jako obvykle za stolem. Když Paul vešel, Brown 
vzhlédl a překvapeně se usmál. „To je mi ale návštěva,“ prohlásil. „Posaďte se,“ vybídl Paula. Paul 
poslechl. „A co že vás tak najednou pustili?“ zajímal se Brown. „A když už jsme u toho, kdo vás 
vlastně zadržel?“ 
„Hlavním důvodem pro mé propuštění jste byl vy, pane prezidente,“ odpověděl Paul. 
„Ale?“ podivil se Brown. „Jak to?“ 
Paul se zamyšleně usmál. „Především proto, že se báli odhalení.“ 
Brown si založil ruce na prsou. „A kdo to byl, ti oni?“ zeptal se. 
Paul se mu podíval do očí. „To vám právě nemůžu říct,“ odpověděl Paul. 
Brown se zamračil. „A proč ne?“ 
Paul se nadechl. Bál se, že ho Brown nepochopí. „Protože jsem výměnou za své propuštění slíbil, že 
vás přesvědčím, abyste dál nepátral,“ řekl nakonec. 
Brown povytáhl obočí. „A přesvědčíte mě?“ zeptal se. 
Paul pokrčil rameny. „Doufám v to.“ 
Brown se usmál. „Ale já si tím nejsem tak jistý. Nemám rád, když někdo provádí takovéto věci a 
nevidím důvod, proč viníka neodhalit. Musel byste mít opravdu dobré důvody, abyste mě přesvědčil. 
A já už shodou okolností něco vím.“ Paul si povzdechl. No jistě, řekli mu o tom, že si myslím, že to 
mohl být Land. Jenom doufám, že mu neukázali všechno, pomyslel si. Brown se usmál, jako kdyby 
uhodl Paulovy myšlenky. „Nebojte se, vaši přátelé mi toho moc neřekli, i když to asi měli udělat. 
Jenže dbali vašich pokynů. Řekli mi, že si nejste jistý, a tak jsem musel postupovat opatrně. Musím 
říct, že mě trochu mrzí, že mi neřekli všechno. Mohl jsem si ušetřit námahu. Ale pro vás je očividně 
dobře, že jsem viníka nedopadl dřív.“ 
„Takže vy víte, kdo to udělal?“ zeptal se Paul rezignovaně. 
Brown přikývl. „Ano. A nechápu, proč jsem se to nemohl dozvědět dřív.“ 
Paul se odmlčel. „Je mi to moc líto, pane prezidente. Jenže Land byl kdysi můj dobrý přítel. Asi jsem 
byl sentimentální.“ 
„Byl. Ale na druhou stranu vás chápu. Nechtěl jste se zachovat jako on, že? Já jsem posloužil spíš jako 
výhrůžka.“ Paul zkroušeně přikývl. „Takže chcete, abych přestal s pátráním?“ zeptal se Brown. Paul 
znovu přikývl. „Abych řekl pravdu, mám podezření, že za panem Landem stojí někdo mocnější,“ 
pokračoval Brown. Odmlčel se. „Nevím, jestli nedělám chybu. Mám pocit, že s Jimem Landem ještě 
budou problémy. Ale dobře. Něco jste slíbil a chcete slib dodržet. To respektuji.“ 
 „Děkuju,“ řekl Paul upřímně. 
Chvíli bylo ticho, ale potom se Brownovi rozjasnil obličej. „Patnáctého března odlétáte,“ prohlásil. 
Paul přikývl. „Myslím, že musíte dohnat hodně cvičení.“ 
Paul znovu kývl a vstal. Pochopil, že ho Brown propouští. „Nashledanou, pane prezidente,“ rozloučil 
se. „A ještě jednou děkuju.“ 
„Nemáte zač, pane kapitáne,“ odpověděl Brown s úsměvem. „Nashledanou.“ 
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Paul vyšel z kanceláře. Chtěl se co nejrychleji dostat domů k Lai. Patnáctého března, řekl si se směsí 
vzrušení a strachu. Moc času už nezbývá. 
 

X. 
 
Večer před startem byl teplý a vlahý, jako by chtěl astronautům, kteří ráno opustí Zemi, zanechat co 
nejkrásnější vzpomínku. Ačkoli se už březen chýlil ke konci a nastával australský podzim, pořád ještě 
bylo dost teplo. Na molu stáli Paul a Lai. Drželi se okolo pasu a dívali se na moře. 
„Paule, já bych tady chtěla zůstat,“ ozvala se Lai. „Když si pomyslím, že zítra odletím pryč a třeba se 
už nevrátím, přiznám se, že se mi chce brečet.“ Na obzoru se pomalu kupily mraky a zapadající slunce 
je barvilo do jasně oranžové a žluté. 
Paul jí odpověděl: „Já se necítím o nic líp. Jenomže tahle nádherná modrá planeta se za pár let velice 
pravděpodobně změní v peklo. A navíc, máme příležitost prozkoumat jinou obyvatelnou planetu. To 
se ještě nikomu před námi nepoštěstilo. Ale vlastně máš pravdu. Jestli se přestěhujeme na Insanii, 
bude mi ještě hodně dlouho trvat, než si zvyknu, že nejbližší hvězda není Slunce, že se v noci nebudu 
dívat na Měsíc, a že sousedy planety, na které budu žít, nejsou Venuše a Mars. Na tohle všechno se 
ale dá zvyknout. A upřímně řečeno, radši budu žít na planetě vzdálené dvanáct světelných let od 
Země, než aby mě tady zabil asteroid.“ 
„Amen,“ usmála se Lai a přimkla se blíž k Paulovi. 
Náhle jim někdo položil ruce na ramena. „Baf,“ ozval se Henryho hlas. „Tak co, jak se těšíte na 
zítřek?“ 
Oba se jako na povel obrátili. „Ujde to. A ty?“ odpověděl Paul. 
„No, až na ty mediboty, co se mi teď producírují v krevním řečišti,“ odpověděl Henry. „Trochu mě to 
znervózňuje.“ 
Lai se usmála. „Ještě za ně budeme vděční, uvidíš. Dostat nějakou místní chřipku by nebylo zrovna 
terno.“ 
„No jo,“ odpověděl Henry. „Máš pravdu. Mimochodem, mám tady pro tebe projev na zítra, Paule,“ 
dodal. 
„Cože?!“ zděsil se Paul. „Ještě projev? Doufám, že si Brown nemyslí, že se to budu v noci šprtat 
zpaměti?“ 
„Ne, buď bez starosti, můžeš to číst,“ uklidnil ho Henry. 
Paul se nešťastně zašklebil. „Bojím se, že zítra nebudu schopný zablekotat ani svoje jméno, natožpak 
projev.“ 
Henry se dotkl spánku. „Měl bys ho mít uložený v centrále Výzkumu,“ prohlásil. 
Paul rezignovaně přikývl. „Podívám se na to. Ale bude z toho ostuda, dej na moje slova,“ prohlásil. 
Henry se usmál. „Mě se to netýká. Ztrapňovat se budeš ty,“ odpověděl. Chvíli bylo ticho, a když už se 
Lai zdálo, že trvá příliš dlouho a chtěla ho něčím přerušit, ozval se Henry. „Nechtěl bych být Ann,“ řekl 
naprosto od věci. 
„Proč?“ podivil se Paul. 
„No, zatímco my si budeme tam nahoře,“ ukázal na oblohu, „libovat ve stavu beztíže, ona se bude 
starat o to, aby nás nepotkalo to samé co Zemi za tři roky.“ 
„Silně pochybuju, že si budeme libovat. Co se mě týče, asi většinu času strávím v umělé gravitaci,“ 
poznamenala Lai. 
„Hm, já si to teda určitě užívat budu,“ prohlásil Henry. 
„Víte co,“ navrhla Lai, „pojďme už spát. Zítra nás čeká docela nabitý den, takže bych se chtěla trochu 
prospat.“ 
„Souhlasím s tebou. Takže Henry, zatím adié!“ Paul se zasmál a odešel s Lai. Henry ještě chvilku 
postál a pak šel také. 

 
*** 
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Land stál ve své kanceláři a pod jeho křečovitě klidnou tváří probleskoval vztek. Naproti němu stála 
iluzorová simulace Nowaka. Zdálo se, že už se delší chvíli o něčem dohadují. 
„Pane Nowaku,“ říkal právě Land a snažil se, aby se mu hlas netřásl. „Nevím, kdo jste, ani co vlastně 
chcete, ale co vím, je, že takhle už to nejde. Nemůžete po mně chtít, abych splácel dluh celý život.“ 
Nowak pokýval hlavou. „Ale váš dluh je vysoký, pane Lande,“ prohlásil. „A navíc jste mě neposlechl. 
Proč bych k vám měl být shovívavý?“ 
Land křečovitě stiskl ruce za zády. „Vždyť mě málem odhalili. Ať jste jakkoliv mocný, nemůžete 
ovládat všechno a všechny.“ 
Nowak trochu našpulil rty. „A co byste po mně tedy chtěl?“ zeptal se mírně. 
Land se roztřeseně nadechl. „Chtěl bych vás požádat, abyste mě už nechal na pokoji.“ 
Nowakova tvář se roztáhla do upřímného úsměvu. „Myslíte si, že vás tak snadno pustím?“ zeptal se. 
„Máte pro mě velkou cenu, pane Lande.“ Land na okamžik zavřel oči. „Na druhou stranu,“ pokračoval 
Nowak, „shodou okolností se naše zájmy ubírají stejným směrem,“ řekl. Landovi se očividně ulevilo. 
Nowak se na chvíli zamyslel. „Ale nepustím vás jenom tak. Mám jednu podmínku.“ Pro sebe se usmál. 
„Vždycky je tady nějaký háček.“ Odmlčel se a po chvilce pokračoval: „Kdykoli v budoucnu se můžu 
ozvat a požádat vás o službu. Když ji splníte, budu váš dluh považovat za splacený. Když ji odmítnete 
splnit, přestanu vás krýt.“ Land přikývl. „Přijímáte? Tahle nabídka už se nebude opakovat,“ řekl 
Nowak. 
Land se na chvilku zamyslel, a potom se zadíval na uhlazeného muže před sebou. Pomalu přikývl. 
„Přijímám,“ odpověděl. 
Nowak se ještě jednou usmál. „Výborně. A pamatujte si, že pro mě platí slib stejně jako smlouva. 
Nashledanou.“ Zmizel. 
Land se ještě chvilku díval na místo, kde Nowak před okamžikem stál, a potom vypnul iluzor. 
 

*** 
 
Paul se probudil na šťouchnutí od Lai. Zrovna se mu zdálo, že je obklíčen hordou mimozemšťanů, 
kteří do něho kopou, takže probuzení docela uvítal. Protřel si oči a posadil se. Lai seděla na zemi 
oblečená do světlých šatů a byla očividně v dobré náladě. „Tak jakpak ses vyspal?“ zeptala se. 
„Až na sny to ušlo. Jak vidím, tebe se ani nemusím ptát,“ usmál se a potlačil zívnutí. „Věříš mi, že se 
bojím? Dokonce ještě víc než před svým prvním letem na Měsíc, a to už je co říct.“ 
Lai se zasmála a odhodila si vlasy dozadu. „Já mám taky trému. Jen tak mimochodem, podíval ses 
aspoň na ten proslov? 
 Paul zívl. „Myslím, že jo. Jenomže si z něho nepamatuju ani slovo.“ 
Lai nesouhlasně pohodila hlavou. „Uvědom si ale, že tě budou natáčet.“ 
Paul mávl rukou, ale provinile si uvědomil, že se podíval jenom na první odstavec a potom to vzdal. 
Lai se postavila. „Kolik je vlastně hodin?“ zeptal se Paul. 
„Půl osmé,“ odpověděla Lai. 
„Páni, to už je tak světlo?“ podivil se Paul. Potom vstal a šel se umýt. Když se oblékl, cítil se dokonce 
vesele, i když napětí zůstalo. Dobře si uvědomoval rizika letu a hlavou mu neustále probíhaly 
možnosti, jak může být loď zničená a její posádka s ní. Pak se ale přinutil přestat. No tak, nemusíš 
pořád myslet jako paranoik, který za každým keřem vidí nepřátele. „Lai, kdy máme schůzku?“ zeptal 
se. 
„S kým?“ 
„S Brownem a spol.“ 
„V devět. V deset začíná program, zhruba v půl jedenácté budeš mít projev a v jedenáct odlétáme.“ 
„To zní jako program školního výletu,“ zasmál se poněkud nevesele Paul. 
Lai rameny. „Nechceš se nasnídat?“ 
Paul přikývl. „A co je na jídelním lístku?“ zeptal se. 
„Tousty s marmeládou,“ odpověděla Lai. 
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Paul se usmál. „Výborně.“  Šli do kuchyně, a když byla snídaně hotová, posadili se za stůl. Chvíli jedli 
mlčky. 
„Paule?“ ozvala se Lai. 
„No?“ zareagoval Paul. 
„Jaká si myslíš, že Insania bude?“ zeptala se Lai. 
Paul pokrčil rameny. „Kdo ví?“ 
Lai si zamyšleně ukousla z toustu.  „Co když tam přiletíme a zjistíme, že všechna snaha byla zbytečná, 
a i když výsledky sondy byly pozitivní, přece jenom není z nějakého důvodu vhodná k životu?“ 
Paul pokrčil rameny. „To už je riziko podnikání,“ prohlásil. 
 
Po snídani uklidili nádobí a připravili se na odchod. Ještě měli čas, a tak naposledy vyšli na balkon 
podívat se na moře. Bylo hezky. Po obloze pluly potrhané cáry mraků a od moře foukal jemný vítr. 
Paul chytil Lai kolem pasu a Lai mu položila hlavu na rameno. Chvíli jenom tak stáli. Mám jí to říct 
teď? přemýšlel Paul a cítil, jak jeho nervozita roste. Nakonec se rozhodl. Stáhnul ruku z Lainina pasu a 
otočil se tak, aby jí viděl do obličeje. Lai se na něho tázavě podívala. 
„Lai,“ začal Paul. „Teď asi není úplně nejvhodnější doba, ale já už to nevydržím.“ Polkl a podíval se jí 
do očí. Lai se nechápavě usmívala. Paul si musel chvilku dodávat odvahu. „Lai, chtěla by sis mě vzít?“ 
zeptal se nakonec. Lai ho chytila za ruku a usmála se. 
„Chtěla,“ řekla potom. Paul se hryzl do rtu a potom Lai objal. Chvilku jenom tiše stáli, ale potom si 
uvědomili, že už by měli jít. Odtáhli se od sebe a ruku v ruce odešli z bytu. Paul podržel Lai dveře a 
vyšli na ulici. Museli dobíhat k autobusu, ale řidič si jich naštěstí všiml a počkal na ně. Jakmile se 
přiblížili k budově Výzkumu, všimli si, že před hlavním vchodem čekají novináři, patrně číhající právě 
na posádku Fortuny. Lai se podívala na Paula a bezradně pokrčila rameny. 
Paul se jen bezmocně usmál a zamumlal: „Jak supi číhající na kořist…“ 
Lai se přirovnání zasmála. „Mohli bychom to zkusit vedlejším vchodem,“ navrhla. 
Paul zapřemýšlel. „Mohli bychom to zvládnout,“ prohlásil. 
„Výborně. Otázkou zůstává, zda si supi nevšimnou své kořisti?“ 
„Neměli by. Tedy pokud budeme dost rychlí a nenápadní,“ odpověděl přesvědčivě Paul. 
„Takže to riskneme,“ pokývala Lai hlavou. Autobus zastavil na zastávce přímo naproti budově 
Výzkumu. Paul a Lai vystoupili, chytili se za ruce, naprosto klidně počkali, až autobus odjede a přešli 
silnici. „Hlavně nenápadně,“ ucedila Lai mezi zuby. Paul téměř neznatelně přikývl. Když procházeli 
v uctivé vzdálenosti okolo hlavního vchodu budovy Výzkumu, přátelsky se usmáli na novináře a 
zahnuli za roh. Tam poněkud zrychlili tempo a otevřeli boční vchod. Jakmile vešli dovnitř, zjistili, že 
nebyli jediní, koho napadlo hledat útočiště tam, protože u výtahu stáli Jana, Henry a David a čekali na 
kabinu. Podívali se na nově příchozí, a jakmile si uvědomili, co se stalo, všichni vyprskli smíchem. 
„Dobré ráno,“ řekla Lai, hned jak se přestala smát. 
„I tobě,“ odpověděl Henry a vysekl Lai poklonu, i když byla kvůli těsnému prostoru poněkud 
zmrzačená. 
„A co já? Mě si nikdo ani nevšimne,“ postěžoval si Paul. 
Henry se ušklíbl, ale odpovědět neměl čas, protože právě přijel výtah. Vmáčkli se do něho všichni a 
vyjeli k Brownově kanceláři, aby se mu ohlásili. 
Prezident Výzkumu seděl jako vždy za stolem. Když uslyšel zaklepání, otočil se. „Dále!“ zvolal. Když 
vešli astronauti, usmál se. „Zdravím vás,“ řekl srdečně a vstal, aby jim podal ruku. „Tak jak se těšíte na 
start Fortuny?“ zeptal se. Ani nepočkal na odpověď a obrátil se na Paula: „A co vy, kapitáne, máte 
svou posádku pod kontrolou?“ 
Paul sebou při tom oslovení trhl, ale pak se usmál se a odpověděl: „Doufám, že ano.“ 
Brown se podíval na hodinky. „Myslím, že už je čas, abyste se šli připravit. Pane Belnere, vy prosím 
běžte do první řady. Budete mluvit hned po mně.“ 
„Dobře,“ pokývl Paul hlavou. Bylo cítit, jak ve všech narůstá napětí. 
„A… Přeju vám hodně štěstí,“ dodal po chvilce Brown upřímně a každému podal ruku. Paulovi se na 
okamžik zdálo, že v prezidentových očích vidí stesk, jako by litoval, že nemůže letět s nimi, ale pak 
Brown odvrátil pohled a na tváři mu zase byl vidět jenom úsměv. 
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Ann se právě chystala odejít do navigačního střediska. Měla na sobě předpisový oblek: bleděmodrou 
košili a černou sukni po kolena. Když uviděla astronauty, rozjasnila se jí tvář. „Tak co, máte trému?“ 
přivítala je. 
Henry přikývl. „Doufám, že ty taky,“ dodal. 
Ann se usmála.  „A bude se ti taky aspoň trochu stýskat po staré dobré matičce Zemi?“ 
„Určitě. A nejenom po ní.“ Přišel k ní a objal ji. 
Ann si nenápadně si utřela obličej do Henryho rukávu. „Mně se bude taky stýskat,“ zašeptala. Potom 
se ale vymanila z Henryho objetí a prohlásila: „Už byste měli jít, nebo přijdete pozdě.“ 
Paul přikývl, a tak se rozdělili. Ann zamířila do navigačního střediska a ostatní do šaten. Když se 
převlékli do obleků pod skafandry a zkontrolovali si, že jim nic nechybí ani ve výbavě skafandrů, 
odebrali se na obhlídku plošiny, která měla vynést Fortunu na oběžnou dráhu Země. Mohutný kolos 
se tyčil na místě startu jako hora. V bezpečné vzdálenosti stála tribuna, už teď plná diváků, kteří chtěli 
start sledovat naživo a ne jenom přes síť. Mezi nimi byli i příbuzní astronautů. Paulovi rodiče také 
přijeli a Paul se s nimi předchozí den rozloučil. Byli z jeho úspěchu nadšení a Paul se usmál při 
vzpomínce na to, jak je kdysi musel přesvědčovat o svém rozhodnutí stát se astronomem a 
astronautem. Nedaleko od plošiny stál Martin. Jako bývalému členu posádky se mu podařilo projít 
ochranou, a tak stál u plošiny a čekal na posádku. Jakmile ho Paul uviděl, usmál se a zamával mu. 
Všichni došli Martinovi. Ten rozpačitě stál u plošiny a trochu trpce se usmíval. 
„Ahoj,“ řekl Martin. Ostatní mu odpověděli. „Přišel jsem se jenom rozloučit,“ pokračoval Martin. 
Nikdo nevěděl, co má říct, ale když Martin viděl, jak nešťastně tam stojí, zavrtěl hlavou. „Nemusíte 
mě litovat, já už si něco zajímavého na práci najdu. Ale stejně vám závidím,“ dodal. Trochu si 
povzdechl. „Ať se vám daří,“ řekl. 
„Tobě taky,“ odpověděl Paul. 
„Paule, myslím, že už to začíná,“ ozvala se Jana. „Měl bys jít na svoje místo.“ 
Paula náhle přepadla tréma. „Co? Ehm… Dobře,“ odpověděl poněkud zmateně a odešel do první řady 
na tribuně. Na vyvýšené pódium právě vyšel Brown a začal mluvit. Paul si provinile uvědomil, že si 
z projevu nic nepamatuje. Automaticky si sáhl na spánek, ale potom si uvědomil, že přístroj už odložil, 
protože ve vesmíru by mu byl stejně k ničemu. Na okamžik zavřel oči a nadechl se. Tak to se povedlo, 
pomyslel si a snažil se vybavit si, co měl říkat. Nakonec zjistil, že to nemá cenu, a tak se pokusil něco 
vymyslet. Po chvíli si uvědomil, že se na něho značně udiveně dívají lidé na nejbližších sedadlech. Paul 
se zmateně zamračil a pak zjistil, že si hryže ukazováček. Okamžitě toho nechal, narovnal se, pokusil 
se o uvolněný úsměv a jen doufal, že to nevypadalo jako zoufalý škleb. Přiměl soustředit na dění na 
podiu, takže zaslechl Brownova slova: 
„A teď vám k tomuto letu řekne pár slov tvůrce nápadu a kapitán mise Kolumbus, pan Paul Belner.“ 
Paula zaplavila panika. Nějaký hlásek v podvědomí mu našeptával: „Uteč! Uteč, než bude pozdě!“ 
Paul se mu ale vysmál a odhodlaně vykročil k pódiu. Přivítal ho nesmělý potlesk. Paul se rozhlédl po 
publiku a chvilku nevěděl, co má říct. Potom se ale rozhodl a začal. „Jsem rád, že jste přišli.“ Usmál se 
a pokusil se mezi lidmi najít své rodiče, ale nepodařilo se mu to. Nadechl se. „Možná se stanete 
svědky dalšího mezníku našich dějin. Možná, že startem Fortuny začne éra poznávání vesmíru jinýma 
očima než doposud, protože v něm budeme mít možnost mnohem rychleji cestovat. Možná, že mise 
Kolumbus znamená začátek osidlování nových, dosud neznámých území. Možná, že stojíme na 
začátku něčeho velkého.“ Odmlčel se a zadíval se někam za tribunu. Kolik lidí už proneslo podobná 
slova? napadlo ho mimoděk. A kolik z těch slov se naplnilo? Nadechl se, aby pokračoval. „Ale možná 
že ne. Možná, že mise Kolumbus ztroskotá. Možná, že neobjevíme to, co jsme očekávali. Ale už to, že 
jsme se pokusili, něco znamená. Mise Kolumbus je pokusem naplnit sen, který sníme už dlouho – sen 
o poznávání vesmíru takového, jaký ve skutečnosti je, sen o tom, že člověk jednoho dne vstoupí na 
neznámý svět a nadechne se tamějšího vzduchu. Ať už mise dopadne jakkoli, ať už objevíme cokoli, je 
to začátek, na který, jak doufám, budou lidé navazovat.“ Paul skončil a poprvé jako by si uvědomil 
publikum. Uf! Pomyslel si. Tak tohle mám za sebou. Doufám, že na mě Brown nebude moc naštvaný. 
Cestou z pódia ho ale takové myšlenky přešly, protože se náhle ozval potlesk, ve který ani nedoufal, a 
byl dokonce větší, než na jaký se vůbec odvážil pomyslet. To Paulovi trochu zvedlo náladu a dokonce 
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místo pohřebního výrazu nasadil o něco přívětivější úsměv. Už si nešel sednout na své místo na 
tribuně, ale zamířil k šatnám. Za plošinou narazil na Lai, která se sice statečně pokoušela o vážný 
výraz, ale v koutcích úst jí cukalo, takže výsledek vypadal dost komicky. „Čemu se směješ?“ nechápal 
Paul. 
„Kdybys věděl, jak nádherně jsi gestikuloval!“ uchichtla se Lai. 
„Já že jsem gestikuloval?“ podivil se upřímně Paul. 
„A jak,“ přisvědčila Lai a napodobila Paula. Ten jenom převrátil oči v sloup a chytil Lai kolem pasu. 
Ta se na něho usmála. „Radši pojď. Za chvilku to skončí a nás budou natáčet snad všechna 
zpravodajská ústředí, jak nastupujeme do plošiny, tak ať potom na poslední chvíli nedobíháš.“ 
„Máš pravdu, ale tohle si snad můžu dovolit,“ usmál se Paul a dlouze Lai políbil. 
Všechno bylo přesně načasované, takže jakmile skončily projevy, bylo oznámeno, že plošina s 
Fortunou za okamžik odstartuje. Mezi lidmi to zašumělo a vzápětí se na schodech přistavených k 
plošině objevilo všech šest astronautů. Kamery je zabíraly na velkoplošné obrazovky, takže na ně 
všichni dobře viděli. V půli cesty se podle plánu zastavili a zamávali. 
Henry si přes zaťaté zuby a strnulý úsměv ulevil: „Ať jdou do háje s těma opičkama,“ ale přečkal to 
bez nějakých hlasitějších poznámek, a tak se mohlo pokračovat v cestě. Když šestice vešla do prostor 
Fortuny a připoutala se, ozval se jim ve sluchátkách trochu nervózní Annin hlas: „Prosíme cestující, 
aby se připoutali a nepohybovali se v uličkách. Vesmírná loď letící na planetu Insania za okamžik 
vzlétne. Doufám, že jste připravení dát se na cestu. Chcete slyšet odpočítávání před startem?“ 
„To myslím nebude nutné,“ odpověděla Jana a krátce pohlédla na ostatní, jestli s ní souhlasí. 
Vypadalo to, že ano. 
„Dobře,“ odpověděla Ann. „Takže zatím – hodně štěstí.“ 
 
Na tribuně mezitím zavládlo vzrušení a všichni náhle umlkli. Rozhostilo se ticho, ve kterém jasně zněl 
hlas odpočítávající sekundy zbývající ke startu. 
K pilotovi raketoplánu promluvila Ann: „Start povolen. Můžete zapnout zařízení.“ Napjatě si přesedla. 
Jeden bláznivý okamžik jí připadalo, že tohle všechno pozoruje ještě někdo, jako by byla pod 
hledáčkem dalekohledu. Ticho se dalo skoro krájet, zdálo se, že nikdo se neodvažuje ani dýchat. A do 
toho všeho zněl nad prostranstvím hlas: „Deset… devět… osm… sedm…“ 
 

*** 
 
„…Tři… Dva… Jedna… Start!“ Po těchto slovech se plošina majestátně zvedla do vzduchu a po chvilce 
zmizela lidem z očí. Tím pro ně podívaná končila. Začínala ale práce pro astronauty na Fortuně i pro 
jejich navigátory. Když všechno skončilo, lidé ještě chvíli setrvávali na svých místech, jako kdyby 
čekali, že se ještě něco stane. Po chvíli se ale začali rozcházet za svými každodenními povinnostmi a 
brzy zbyla jen prázdná tribuna.  
 

*** 
 
„Jste připraveni?“ ozval se Annin hlas. 
„Ano,“ odpověděl Paul ze svého místa u řídicího pultu. 
„Dobře. Za chvíli dám pokyn pilotovi raketoplánu, aby vás odpojil, takže hned potom zapněte brzdné 
motory, ale na co nejnižší výkon, jen abyste zůstali na orbitu.“ 
„Výborně, už se nemůžeme dočkat,“ řekla Lai z místa druhého pilota. 
 „Nikdo nic nepotřebuje?“ ujistila se Ann, a když se nikdo neozval, pokračovala: „V pořádku. Teď dám 
pokyn pilotovi, tak buďte připravení.“ Upravila si sluchátka, přepnula a oznámila pilotovi: „Můžete 
začít s manévrem.“ 
„Provedu,“ odpověděl pilot. Na obrazovce Annina počítače se objevila plošina, která pomalu otevírala 
poklop, v němž byla vidět Fortuna. 
Ann se pohodlně opřela a jen sledovala. Fortuna elegantně vyklouzla z plošiny a chvíli se jen vznášela 
v prostoru. Pak se krátce zažehly motory, aby ji navedly na stabilní oběžnou dráhu. 
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„Hotovo,“ ozval se pilot. „Letím zpátky.“ 
„Dobře,“ odpověděla Ann. 
„Můžeme se teleportovat?“ ozval se vzápětí Paulův hlas. 
„Můžete zadat výpočty, mělo by to trvat asi hodinu,“ přisvědčila Ann. Už jí končila směna, ale 
rozhodla se, že bude pracovat až do doby, kdy se posádka úspěšně teleportuje. Proto si na chvilku 
sundala sluchátka a oznámila svému kolegovi, který vedle ní už seděl, svůj úmysl. On jí byl vděčný, že 
si může prodloužit pauzu, a proto přikývl. Ann si na obrazovku vyvolala data z palubního počítače 
Fortuny. Jak se tak Ann dívala na řetězec výpočtů, začala litovat, že si vzala i druhou směnu. Přinutila 
se ale soustředit a v případě chyby ihned zakročit. Ale po chvilce se přistihla při tom, že začíná 
klimbat. Hodina se nekonečně vlekla, ale nakonec přece jenom skončila, a protože se ve výpočtech 
neobjevila žádná chyba, zadala Ann posádce pokyn: „Můžete se teleportovat.“ 
Paul odpověděl: „Rozumím. Provedeme.“ Ann se opřela do křesla a pozorovala Fortunu, jak se vznáší 
na oběžné dráze. Náhle zmizela. O tom, že ještě pořád existuje loď i její posádka, svědčily už jenom 
údaje na obrazovce. 

 

XI. 
 
Martin se procházel po nábřeží a občas vztekle kopl do kamene. Proklínal nemoc, kvůli které musel 
zůstat na Zemi. Nikomu nic nevyčítal – tedy zatím, dokud jeho sebelítost nedojde k hranici, za kterou 
se bude vztekat na všechny a na všechno. Bylo mu hrozně líto, že jediné, co může, je bezmocně 
čekat. Nenáviděl roli pasivního pozorovatele, ale nemohl proti tomu nic dělat. A navíc se musel pořád 
bránit návalům sebelítosti. Na jedné straně věděl, že svůj díl práce splnil, zárodky ekologických domů 
byly naprogramované, a pokud by se měla Insania skutečně začít osidlovat, roboti by zvládli stavbu i 
bez něho. Jenže v koutku duše mu pořád připadalo nespravedlivé, že nemohl letět s ostatními. Skopl 
do moře kámen a zasmušile se díval na šířící se kruhy na vodě. Pak se ohlédl, protože se mu zdálo, že 
něco zahlédl. A opravdu. Stál za ním muž s rukama založenýma na prsou a prohlížel si ho. Byl dost 
vysoký, měl hustý knír a začínal mu růst plnovous. „Přejete si něco, pane?“ zeptal se ho Martin. 
„Jste pan Martin Johnson?“ opáčil muž. 
Martin se zmateně zamračil. „Ano, a kdo jste vy?“ 
Muž se trochu rozpačitě usmál. „Já se jmenuji Jim Land. Jsem jedním z tvůrců plánu podzemních 
měst,“ prohlásil. 
Martin si ho zamyšleně prohlédl. „Ano, myslím, že jsem o vás něco slyšel,“ řekl pomalu. 
Land se trochu zamračil, ale potom se mu rozjasnil obličej. „Abych řekl pravdu, nenarazil jsem na vás 
náhodou,“ prohlásil. 
Martin povytáhl obočí. „Ne? A co ode mě tedy potřebujete?“ zeptal se. 
„Víte, potřebovali bychom někoho se zkušenostmi v programování ekologických domů,“ začal Land, 
„a vy jste momentálně bez závazků. Už máme několik zájemců, ale vy jste jeden z nejschopnějších lidí 
v tomto oboru. Takže bych vám chtěl nabídnout místo v projektu stavby podzemních měst. 
Samozřejmě pokud uspějete při hlasování.“ 
Martin se usmál. „Ale já myslel, že návrhy podzemních domů jsou už hotové?“ poznamenal.  
Land zavrtěl hlavou. „Ještě úplně ne. A vzhledem k tomu, že vy jste odborník na slovo vzatý, myslím, 
že vaše přítomnost by jenom prospěla.“ 
Martin stiskl rty. Přemýšlel, kde už o Landovi slyšel. Potom si vzpomněl. Dolehlo k němu něco z aféry 
Paulova uvěznění a ve stejné době zveřejněné informace o jednom ze zakladatelů projektu 
podzemních měst. Informace ale byla popřena a stažena z oběhu, takže jí považoval za jeden z triků 
bulvárních zpravodajských ústředí. Teď se v něm ale uhnízdilo nejasné podezření. Zkoumavě se na 
Landa zadíval. „A nechcete mě náhodou zaměstnat hlavně proto, že jsem původně pracoval pro jiný 
projekt, který si stejně jako ten váš činí ambice zachránit lidi před asteroidem?“ zeptal se. 
Land pokrčil rameny. „I tohle hrálo roli,“ přiznal, „ale rozhodně ne větší než vaše schopnosti,“ dodal 
rychle. 
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Martin se usmál. „Vaše nabídka je lákavá,“ řekl pomalu. „Ještě si to promyslím.“ 
Land přikývl. „Samozřejmě. Pošlu vám na sebe kontakt.“ Martin chvilku počkal, až zpráva od Landa 
dorazí, a potom se ještě jednou usmál. 
„Nashledanou,“ rozloučil se. 
„Nashledanou,“ odpověděl Land. Martin se otočil a pomalu odcházel po nábřeží. 
 

*** 
 
Lai otevřela oči a protáhla se. Bylo jí, jako by se probudila z dlouhého krásného snu. Vzpomínala si na 
nádherný pocit, že letí úžasně vysokou rychlostí prostorem, a pamatovala se také na pocit svobody, 
který dosud nikdy nezažila. Ještě na chvilku zavřela oči, ale když je znovu otevřela, krásný pocit zmizel 
a vystřídala ho bolest hlavy. Rozhlédla se a uviděla vedle sebe Paula, který se už také probouzel. 
Nejdřív párkrát zamrkal a potom se chytil za hlavu. Zřejmě ho trápila stejná bolest jako Lai. Za chvíli 
se probudili i všichni ostatní. 
První promluvila Jana: „To byla nádhera!“ 
V odpověď jí zabručel Henry: „Jo, a kdybych si mohl vybrat, asi bych tak zůstal. Už kvůli mé hlavě.“ 
Lai se pokusila usmát, ale musela toho nechat. 
 „Někde by tady měly být prášky proti nevolnosti,“ podotkl Michal. 
Paul lehce přikývl a se zaťatými zuby se sklonil a vytáhl krabičku s léky. Rychle si jeden vzal a poslal je 
dál. Když je všichni spolykali, a počkali, až začnou účinkovat, Paul připomněl: „Měli bychom se 
ohlásit.“ 
„Máš pravdu,“ přisvědčila Lai. 
Paul odešel k pilotnímu pultu. Odeslal zprávu a obrátil se k ostatním. „A teď budeme čtyři hodiny 
čekat, než nám odpoví,“ prohlásil a usmál se. „Tak co budeme dělat?“ 
„Mohli nás vybavit stolními hrami,“ poznamenal Henry. 
„No, tak já bych byla pro to, abychom zkontrolovali, jestli jsme dorazili tam, kam jsme měli,“ řekla Lai. 
„Dobře,“ odpověděl Michal a zvedl se z křesla. Chvilku něco kutil u pilotního pultu a potom se na 
obrazovce objevil plán cesty a jejich současná poloha. Michal se na obrazovku chvilku díval a potom 
se otočil k ostatním. Byl nezdravě bledý. 
„Co je?“ vylekala se Jana. 
Michal polkl. „Myslím, že máme problém,“ prohlásil. 
 

*** 
 

V navigátorské místnosti nastal noční režim. O Fortunu se starala sestava navigátorů v čele 
s Ralphem. Když už se směna pomalu blížila ke konci, Ralph se obrátil ke zdravotnici. „Už se vám 
obnovila data?“ zeptal se. Zdravotnice mlčky zavrtěla hlavou. Měla na obličeji stejně ustaraný výraz 
jako Ralph. Ten zaťal čelisti. „V tom případě zřejmě nastal problém. Nejpozději před půl hodinou 
měla dorazit zpráva a údaje se měly obnovit před hodinou. Už nemůžeme čekat.“ Zdravotnice 
přikývla a dala znamení ostatním navigátorům. Ralph oznámil situaci vedoucímu směny, a potom se 
všichni odebrali do přilehlé místnosti. Byla menší, než navigátorská místnost. Uprostřed stál dlouhý 
stůl, na delší zdi visela obrazovka a v rohu stál menší stolek. V této místnosti se obvykle řešily 
problémy, jako byl ten s Fortunou. Navigátoři se usadili za dlouhým stolem. Ralph se postavil před ně 
a povzdechl si. „Máme velký problém.“ 
„Co se to vlastně pokazilo?“ zeptala se jedna navigátorka. 
„Musel to být teleport,“ odpověděl Ralph. „Přenos dat souvisí s teleportem, takže to ani nic jiného 
být nemůže.“ 
„Takže vlastně máme jen dvě možnosti,“ zhodnotil situaci technik. „Ta horší je, že se teleport 
porouchal úplně a že astronauti jsou v jiné dimenzi. Ta lepší by byla, že při výpočtech došlo k nějaké 
chybě, a loď je teď neznámo kde. Ta druhá možnost alespoň nabízí šanci, že ještě žijí.“ V tu chvíli se 
otevřely dveře a dovnitř vešla Ann. Všichni se k ní obrátili. 
„Co tady děláte?“ podivil se Ralph. 
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„Co se stalo?“ zeptala se Ann naléhavě. Byla bledá a měla vytřeštěné oči. „Nemohla jsem spát a 
chtěla jsem vědět, jestli se už Fortuna ozvala. A když jsem přišla do Výzkumu, poslali mě za vámi. Tak 
co se stalo?“ Ralph jí vysvětlil situaci. Ann klesla na židli a zavřela oči. „To není pravda,“ prohlásila. 
Ralph se nevesele zasmál. „Obávám se, že je. Teď hlavně musíme vymyslet, co dál.“ 
Ann otevřela oči. „Měli bychom zavolat Johna Evanse. Pokud na něco nepřijde on, potom už nikdo,“ 
řekla. 
 

*** 
 
„Michale, co je?“ zeptala se Lai přiškrceně. Michal beze slova ukázal na obrazovku.  
Paul zavřel oči. „To snad ne,“ vydechl. 
Henry vstal z křesla a zaťal pěsti. 
„Co můžeme dělat?“ zeptala se tiše Jana. 
Henry se k ní otočil a trpce se usmál. „Nic,“ řekl. „Nemůžeme dělat vůbec nic.“ 
 

*** 
 
John ležel s manželkou u sebe v pokoji a spal. Najednou se z ničeho nic ozval signál hovoru. Hovor 
přijala Evansova manželka. „Co se děje?“ zeptal se jí ospale John. 
„Je to pro tebe, Johne,“ odpověděla mu. 
Evans převzal přístroj a nasadil si ho, ale nezapnul iluzor. „Ano?… Cože? Ještě jednou, prosím… Ano, 
jistě… Hned tam budu. Zatím.“ 
„Co se děje?“ zeptala se ho manželka, když ukončil rozhovor. 
„Lili, musím do práce. Ztratila se Fortuna.“ 
„Cože, teď? Počkej, jak se mohla ztratit?“ 
„Zřejmě nějaká porucha teleportu,“ odpověděl netrpělivě Evans, když se oblékal. 
Jeho žena si povzdechla. Když se Evans oblékl a chystal se k odchodu, chytila ho ještě za ruku. „Dávej 
na sebe pozor,“ řekla mu něžně. 
John se usmál a políbil ji. „Budu,“ slíbil. Rychle nasedl do auta, zařadil se do první letové výšky a 
zamířil k budově Výzkumu. Letěl, jak nejrychleji mohl a předjížděl auta, letící jen o trochu pomaleji 
než on, a za to si často vysloužil varovné troubení. Nevšímal si toho a jel dál. Před budovou Výzkumu 
zaparkoval na nejbližším volném místě, které uviděl a vřítil se do budovy. Zazvonil na výtah a 
přešlapoval před ním. Zdálo se mu, že čeká už moc dlouho, a proto běžel ke schodům a bral je po 
třech. Když dorazil před místnost navigátorů, konečně si uvědomil, že je hrozně udýchaný a přinutil se 
zůstat chvilku na místě a uklidnit se. 
Když vešel, nemohl se nejdřív zorientovat, ale potom uviděl, jak na něho kývá rukou nějaký člověk. 
Vydal se za ním do místnosti, ve které sedělo několik navigátorů, mezi nimi i Ann, se kterou se 
pozdravil kývnutím hlavy. „Tak, co se děje?“ zeptal se vedoucího. Ten mu všechno vysvětlil. Evans se 
usadil za jedním počítačem a vysvlékl si bundu. Potom si vyžádal všechny údaje a seřadil si je. Ann se 
ho zeptala, co mají dělat navigátoři, a on jim řekl, že dokud na něco nepřijde, tak toho na práci moc 
nebude. Pak se opřel do křesla a chvilku se díval na údaje na své obrazovce. 
„Chceš kafe?“ zeptala se ho Ann. 
„Když budeš tak hodná,“ souhlasil John. Ann pro něj tedy odešla. 
„Kolik je vlastně hodin?“ zeptal se náhle Evans. 
„Půl páté ráno,“ odpověděl některý navigátor. Evans pokýval hlavou. Potom se pohodlně uvelebil 
v křesle a zavřel oči. Několik minut tak zůstal, takže se vedoucí obával, že usnul, ale Evans najednou 
do naprostého ticha vykřikl: „Do háje! Jak mám zjistit poruchu na přístroji vzdáleném celé parseky?!“  
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*** 
 

Astronauti mlčky seděli nebo postávali na hlavní palubě. „Co budeme dělat?“ zeptal se David. 
Paul vztekle pokrčil rameny. „To kdybych věděl,“ odpověděl a znovu se otočil k obrazovce, aby 
překontroloval data. Stejně ale věděl, že je to zbytečné. Když dokončil kontrolu, potřásl hlavou a 
otočil se ke zbývajícím členům posádky. „Zbývají nám dvě hodiny a pár minut,“ prohlásil. „Potom se 
uškvaříme kvůli téhle hvězdě, která tu nemá co dělat.“ Loď se řítila doprostřed hvězdy, a i když 
okamžitě zapnula tepelné štíty, takže se posádka neusmažila, ale ani tak jim moc času nezbývalo. 
„No to je ohromný,“ prohlásil Henry a rozhodil rukama. „To je fakt skvělý. Takže kvůli tomu, že Evans 
nechal v teleportu nějakou podělanou chybu, tady všichni chcípneme.“ 
„Henry, uklidni se,“ vyzval ho Paul. 
Henry se k němu otočil. „Cože?  Chceš, abych byl klidnej v takovýhle situaci?“ 
Paul stiskl rty. „Poslyš, tím, že tady budeš poskakovat a nadávat, nic nedokážeš. Musíme zkusit něco 
udělat.“ 
Henry mávl rukou. „Jo. A co jako?“ 
„No tak třeba bychom mohli zapnout nouzové vysílání,“ navrhla Jana. Byla bledá, ale ovládala se. 
„A k čemu to bude dobrý?“ opáčil Henry. 
Jana se k němu otočila. „Třeba k ničemu, ale rozhodně to bude užitečnější než tvoje máchání rukama 
ve vzduchu,“ odpověděla. 
Paul si přetřel dlaní čelo. „Tohle k ničemu nevede. Přestaňte se hádat, dobře? Máme ještě dvě 
hodiny. Do té doby snad přijdeme na příčinu závady, a jestli je opravdu v teleportu, snad nás do té 
doby i najdou.“ Na chvilku se odmlčel, ale když viděl, že se Henry zase chystá něco říct, potřásl 
hlavou. „Henry, běž s Michalem zkontrolovat, jestli není závada někde v lodi. Jano, ty zapni nouzové 
vysílání a Davide, ty se snaž spojit se Zemí. Hned,“ dodal, když viděl, že všichni jsou ještě příliš 
šokovaní na to, aby začali něco dělat. Jako by se probrali z transu, všichni poslechli, Henry sice něco 
brblal, ale bylo vidět, že je rád, že může alespoň něco dělat. 
Paul se ztěžka posadil do křesla a podíval se na Lai. „Napadá tě, co bychom mohli dělat?“ zeptal se. 
Lai zavrtěla hlavou. Nervózně si mačkala blůzu. „Já nevím,“ odpověděla. Upřela pohled na zem a 
zamyslela se. „Z gravitačního pole už se nedostaneme. Pokud přidáme výkon do motorů, získáme 
přinejlepším půl hodiny. A kdybychom potom pokračovali, nebudeme mít dostatek paliva.“ 
Paul potřásl hlavou a přisunul se k řízení. „To je už stejně jedno,“ prohlásil a v hlase se mu chvěl 
strach smíšený se vztekem. „Jestli nás nenajdou, nepomůže nám ani plná nádrž paliva, a takhle 
Perthu aspoň dáme nějaký čas navíc.“ Povzdechl si. „Doufám, že to stihnou.“ 

 
*** 

 
John vstal z křesla a začal si pro sebe něco mumlat. Všichni ho napjatě pozorovali. Potom se posadil a 
chvíli si zamyšleně hryzal spodní ret. Najednou se prudce otočil, ukázal na Ann a zeptal se jí: „Máš 
ještě u sebe ty materiály ze zkoušky vícenásobného teleportu? To by mohla být stopa.“ 
Ann svraštila obočí. „Možná…  Měla bych mít ještě v kanceláři nějaké poznámky. Ale materiály jsou 
určitě uložené v centrále Výzkumu.“ 
John se na chvilku zamyslel. „Tak prosím přines ty poznámky. Bylo by zbytečné se složitě dobývat do 
centrály.“ Ann odběhla a Evans se usadil v křesle. Konečně si všiml kávy, kterou mu Ann před chvílí 
přinesla a jedním douškem ji vypil. Ann se vrátila s elektronickým papírem v ruce a prohlížela nějaké 
soubory. Evans jí ho vzal z ruky a zamumlal něco na poděkování. Po chvíli hledání se usmál. „Tady je 
to,“ řekl a začal kontrolovat výpočty. Navigátoři na něj napjatě hleděli a Ann si tiskla ruce. John 
najednou zavřel oči, zhluboka se nadechl a otočil se k navigátorům. „Já jsem takový, ale takový kus 
vola,“ prohlásil. „Nedivil bych se, kdybyste mě za tohle stáhli zaživa z kůže.“ Jakoby se něco uvolnilo, 
všichni začali znovu dýchat. 
Ann se prudce nadechla. „Takže, co s tím je?“ zeptala se. 
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John se na ni zkroušeně podíval. „No, řekněme, že jsem kvůli vlastní blbosti do Fortuny nainstaloval 
jednoduchý vícenásobný teleport. Mělo to být kvůli větší bezpečnosti. Původně jsem tam chtěl dát 
nejjednodušší verzi, tedy přemístění z bodu A do bodu B bez přestávek, jenže pak…“ 
„K věci, prosím,“ ozval se Ralph. „Možná, že nemáme moc času.“ 
John si povzdechl. „Tak dobře. Ve vícenásobném teleportu se z nějakého důvodu vyskytuje odchylka. 
Když jsem teleport zkoušel s Paulem, přistál několik metrů od místa, kde měl být původně. Zjistil 
jsem, že odchylka souvisí s počtem zastávek. Projevuje se jenom posunutím desetinné čárky 
v jednom výpočtu, jenomže to je při dostatečném počtu zastávek mohlo poslat na druhý konec 
galaxie. Každopádně jsem to spravoval. Při testech se neobjevila žádná měřitelná odchylka. Jenomže 
jsem si neuvědomil, že Fortuna se teleportuje s mnohem větším počtem zastávek, takže se i úplně 
nepatrná odchylka mohla projevit.“ 
„Co to znamená?“ přerušila ho Ann ostře. 
John stiskl rty. „To znamená, že budou relativně blízko místa určení, ale nemůžou se s námi spojit.“ 
Ann zavrtěla hlavou. „No to je skvělé,“ prohlásila. 
John smutně pokýval hlavou. 
„Dá se s tím něco dělat?“ zeptala se navigátorka-zdravotnice. 
John pokrčil rameny. „Pokud se mi je podaří kontaktovat, musím jim poslat výpočty pro další 
plánovaný cíl, a oni ho musí zadat do teleportu a vymazat výpočty pro vícenásobnou teleportaci. 
Jenomže nevím, jak je mám najít.“ 
„Johne, musíš něco vymyslet. Protože jestli ne…“ řekla Ann a hlas se jí třásl. 
„Udělám všechno, co budu moci,“ odpověděl John. 
„Co budete potřebovat?“ zeptal se Ralph. 
„Čas,“ řekl John, „a taky, aby je nenapadlo pokoušet se teleportovat. Děkuju za ochotu, ale od vás 
zatím nepotřebuju nic. Nejdřív musím vymyslet, co udělám.“ 
 

*** 
 
Paul se nervózně procházel po hlavní palubě. Co mám dělat? uvažoval. Rozhlédl se. Ostatní vypadali 
vyděšeně a nervózně. Jana se snažila zachytit zprávu ze Země, i když věděla, že je to marné. Michal se 
vrátil z neúspěšné prohlídky lodi, David rezignovaně seděl v křesle, Lai si objímala kolena, Henry stál u 
stěny a poklepával si nohou, a všichni alespoň po očku sledovali obrazovku s údaji o přibližující se 
hvězdě. Na palubě bylo zatím docela příjemně, ale všichni podvědomě očekávali, kdy začnou selhávat 
tepelné štíty a dovnitř se začne plížit smrtící výheň, teď ještě poměrně vzdálená. Paul se otočil ke zdi 
a v náhlém návalu strachu se hryzl do rtu. Přece tady nemůžeme umřít, pomyslel si. 
„Asi by nám nepomohlo, kdybychom se teleportovali, že?“ nadhodila Jana. 
Paul se otočil. „Ne!“ skoro vykřikl. „To už by nás taky nemuseli najít nikdy.“ 
„A myslíš, že takhle nás najdou?“ ušklíbl se Henry. 
„Máme alespoň naději,“ poznamenala Lai. 
„Naději,“ zamumlal Henry a zavrtěl hlavou. „To jo. Jenomže ta naděje už moc dlouho nepotrvá.“ 
 

*** 
 

John si zapnul iluzor a pustil se do práce. Našel všechny výsledky pokusů s vícenásobným teleportem 
a procházel výpočty, až se zastavil u posledního a chvíli ho studoval. Doufal, že na řešení přijde co 
nejdřív. Zamyšleně svraštil obočí a podíval se na plán cesty Fortuny s vyznačenými zastávkami. Založil 
si ruce na prsou a ještě jednou se podíval na výpočet. Není tam měřitelná odchylka, ale očividně tam 
nějaká musela zůstat. Povzdechl si. Nejjednodušší by bylo provést ještě jeden teleport a výsledek se 
pokusit změřit ještě přesněji, než to dělal dosud, ale na to neměl čas. Dobře. Ta odchylka musí být 
velice malá. Takže za horní hranici můžu vzít poslední měřitelnou odchylku a za dolní co nejmenší 
číslo. Chvilku něco počítal a potom výsledky převedl do modelu dráhy Fortuny. Zobrazila se všechna 
možná umístění Fortuny a vytvořila okolo původního místa určení kopuli. Když si John výsledek 
pořádně prohlédl. „No, tak to jsme v pěkné bryndě,“ zamumlal. Potom se otočil k navigátorům, kteří 



47 
Katastrofa 

ho beze slova sledovali. „Fortuna může být kdekoli v tomto rozmezí,“ prohlásil a ukázal na model. 
„Hlavní problém je v tom, že ten okruh zahrnuje i hvězdu, takže Fortuna sice může být v bezpečné 
vzdálenosti od ní, ale taky může být velice blízko, nebo i uvnitř.“ 
Ann si zakryla ústa dlaněmi. „To ne,“ řekla tiše. 
John se rozhlédl po vyděšených tvářích navigátorů a stiskl rty. Potom zavrtěl hlavou. „Nemusíme mít 
moc času, možná, že už nemáme vůbec žádný, ale jediné reálné řešení je poslat na původní místo 
určení přístroj, který by vysílal zprávu v celém okruhu, a doufat, že ta zpráva ještě bude mít koho 
zastihnout,“ řekl a podíval se tázavě na navigátory. „Šlo by to zařídit?“ 
„Pokud jde jenom o tohle, tak beze všeho,“ odpověděl Ralph. „Jenom musíme zakódovat zprávu do 
světelných signálů, aby ji Fortuna mohla rozluštit.“ 
John přikývl. „Tak si prosím pospěšte.“ Zavrtěl hlavou. „Doufám, že budou v pořádku.“ 
 

*** 
 

Situace začínala být nesnesitelná. Nikdo nevěděl, co má dělat a čas se krátil. Paul přecházel po palubě 
a hryzal si nehty. Co mám u všech všudy dělat? ptal se sám sebe, ale žádná rozumná odpověď ho 
nenapadala.  
„Co když nás nenajdou?“ zeptala se Lai tiše. 
Paul se k ní otočil a potřásl hlavou. „Lai, prosím tě…“ začal, ale Henry ho přerušil. 
„No co,“ odpověděl. „Když nás nenajdou, umřeme. Staneme se obětí vědy.“ Ušklíbl se. „To jsem si 
vždycky přál.“ 
Paul zavrtěl hlavou. „Najdou nás,“ prohlásil a jeho hlas zněl mnohem sebejistěji, než jak se ve 
skutečnosti cítil. Aspoň doufám, dodal v duchu. 

 
*** 

 
Navigátoři s Johnem stáli okolo přístroje. John na něj připevnil teleport a rozhlédl se. „Chci vás jenom 
upozornit, že až se teleportují, bude trvat třináct hodin, než se zase ozvou, takže nesmíme propadat 
panice,“ prohlásil. „Řekl jsem jim, aby, až dostanou nové souřadnice, poslali vzkaz, že se budou 
teleportovat, ale na zprávu o tom jak na tom opravdu jsou, si budeme muset počkat.“ Rozhlédl se, 
jestli někdo nemá připomínky. „Tak jdeme na to,“ řekl. Když přístroj zmizel, všichni zadrželi dech. 
 

*** 
 
 Henry se chystal něco říct, když si Jana najednou sáhla na uši a potom na tlačítko nahrávání. Oči se jí 
rozšířily překvapením. 
„Co je?“ vykřikl Paul s Henrym najednou. Jana jenom zavrtěla hlavou a zapnula hlasitý odposlech. 
„Omlouvám se, že to tak dlouho trvalo,“ ozval se Johnův hlas. „Nevím, v jaké jste situaci, ale 
každopádně už se budete moci teleportovat. Posílám soubor s výpočty, které zadáte do teleportu. Až 
se teleportujete a zkontaktujeme se, řeknu vám víc. Teď postupujte podle mých pokynů.“ 
„John,“ řekl Henry tiše. „Já to věděl. Prý v jaké jsme situaci? Až se vrátíme na Zemi, nakopu mu 
zadek,“ prohlásil, ale ulehčeně se usmál. Hvězda teď byla už opravdu blízko, ještě pár minut a tepelné 
štíty začnou selhávat. Lai si položila prst na rty. Johnův hlas pokračoval. „Teď někdo běžte 
k teleportu.“ Paul vstal a poslechl. „Otevřete ho. Uvidíte několik tlačítek. Stiskněte to, na kterém je 
napsáno vymazat data. Potvrďte všechno, co se na obrazovce objeví.“ Paul to provedl. „Teď je 
teleport prázdný. Posílám data, která do něj nahrajete. Uděláte to tak, že stisknete tlačítko nahrát 
data a zvolíte možnost nahrání dat z lodního počítače.“ John se odmlčel a za okamžik na Fortunu 
přišel slibovaný výpočet. Paul udělal všechno tak, jak to John řekl, a zavřel teleport. Potom se obrátil 
k ostatním a čekal, co přijde dál. „Je mi moc líto, co se stalo,“ ozval se zase John. „Pokud jste udělali 
všechno správně, můžete se teleportovat. A pošlete nám prosím potvrzení, že jste zprávu dostali. Až 
se teleportujete, měli byste se za třináct hodin probudit na druhém místě určení. Tam vám pošlu 
zbylé výpočty a vysvětlení, co se stalo. Zatím konec.“ 
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Paul si povzdechl. Bylo mu, jako kdyby mu ze srdce spadl balvan. 
„Co tam stojíš?“ málem vykřikl Henry. „Pořád ještě se řítíme do hvězdy. Jestli se hned 
neteleportujeme, seškvaříme se.“ 
Paul přikývl. „Jo, máš pravdu. Jano, pošli na Zem potvrzení, že jsme dostali zprávu.“ Posadil se do 
křesla. Jana rychle odeslala potvrzení. Všichni se připoutali. „Tak jo,“ řekl Paul s pohledem na 
obrazovku naplněnou blížící se výhní. „Doufejme, že se nevynoříme v něčem ještě horším,“ prohlásil 
a zapnul teleport. 
 

XII. 
 
Ann se vyčerpaně opřela do křesla a zavřela oči. Adrenalin, který se jí vyplavil do krve, pomalu 
vyprchával a zůstalo po něm jenom napětí, jak všechno dopadne. Už začínala druhá ranní směna, 
kterou měla mít Ann, ale protože byla vzhůru v noci, dohodli se, že první dvě směny budou mít 
navigátoři, kteří ji ve dne střídají. Ann tedy měla dvě hodiny na to, aby si buď zdřímla, nebo se 
dokonale probudila. Rozhodla se, že spát už nemá cenu a proto si zašla do nedaleké restaurace na 
snídani. Restaurace měla ještě otevřené posezení venku, ale protože už bylo chladněji, Ann zašla 
raději dovnitř. Uvnitř visely na stěnách a na stropě velké obrazovky s pohyblivým obrazem 
podmořského světa. Pod podlahou byla taky obrazovka, takže si Ann připadala jako v obrovském 
akváriu. Objednala si a zamyšleně se opřela. Třináct hodin čekání. Teď už vlastně jenom jedenáct, 
napadlo ji. Doufám, že budou v pořádku. Ann z myšlenek vyrušil nově příchozí. Byl to neobyčejně 
vysoký a hubený muž se slámově světlými vlasy. Ann připadal nějak povědomý, ale nemohla si 
vzpomenout, kde a kdy ho naposledy viděla. 
„Mohu si přisednout?“ zeptal se muž, když viděl, že všechny stoly okolo jsou obsazené. Ann přikývla a 
neznámý si sedl. Přišel k němu číšník a muž si objednal snídani. Potom se pohodlně usadil a zdálo se, 
že si Ann zvědavě prohlíží. Po chvíli překvapeně zvolal: „Ann Leightová!“ 
„Prosím?“ zeptala se překvapeně Ann, kterou mužův výkřik vytrhl z myšlenek. 
„Jmenujete se Ann Leightová?“ naléhal muž. 
„Ano,“ přisvědčila zmateně Ann. 
„Chodili jsme spolu do školy. Jmenuju se Jack Philip.“ 
Ann svraštila čelo, ale po chvilce si přece jenom vzpomněla. „No ano! Takže ty jsi Jack? Vůbec jsem tě 
nepoznala.“ 
„Já tebe hned taky ne,“ přiznal Jack. „To víš, je to rozdíl, pihatá šprtka a dospělá dáma,“ zasmál se. 
Ann se pousmála. „Naposledy si tě pamatuju jako vytáhlého věčně rozesmátého kluka, který 
nedokázal přestat provokovat učitele přitroublými poznámkami,“ podotkla. „A co teď děláš?“ zeptala 
se. 
„Jsem psychiatr,“ odpověděl Jack. 
„Psychiatr?“ podivila se Ann. „Nikdy bych do tebe neřekla, že budeš doktor.“ 
„A čím se živíš ty?“ zeptal se Jack na oplátku Ann. 
„Já jsem navigátorka vesmírných letů,“ usmála se Ann. 
„Páni, a jak ses k tomu dostala?“ zeptal se Jack. „Pokud se dobře pamatuju, chtěla jsi být bioložka.“ 
„Ano,“ přiznala Ann, „ale nepřijali mě na školu. Byla jsem z toho tehdy dost zoufalá. Nakonec jsem 
podala přihlášku na astronomický ústav. Vlastně nevím, proč jsem to udělala. Nejspíš mě jako 
každého v patnácti lákaly dálky. Tam mě přijali, a tak se ze mě stala navigátorka.“ 
„Hm, a co taková práce obnáší?“ zeptal se Jack. „Taky jsem kdysi měl podobné ambice. Nevím ale, 
jestli bych na té pozici dlouho vydržel.“ 
„No, k tomu, aby ses mohl stát navigátorem, potřebuješ aspoň trochu sebeovládání, schopnost 
soustředit se a občas taky bujnou fantazii.“ 
„K čemu fantazie, prosím tě?“ podivil se Jack. „Já si vždycky myslel, že je to něco jako dispečink 
letadel.“ 
„Nevěřil bys, co všechno se může ve vesmíru přihodit.“ 
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„Kterou misi máš na starosti?“ zeptal se Jack. 
Ann prolétl po tváři úsměv. „Slyšel jsi o misi Kolumbus?“ 
Jack váhavě přikývl. „Něco jsem zaslechl. Má to něco společného s nově objevenou planetou a 
nějakým asteroidem, tuším,“ odpověděl. 
„V podstatě máš pravdu,“ odpověděla Ann. Rozhovor na chvíli umlkl, protože Ann dojídala snídani a 
Jackovi číšník přinesl objednané jídlo. Ann přemýšlela, jak by mohla odejít, aniž by Jacka urazila, 
protože neměla náladu jen tak klábosit se svým bývalým spolužákem, kterého si vlastně ani pořádně 
nepamatovala. Proto pomalu dopila kávu a zaplatila. Potom se podívala na hodinky. „Už budu muset 
jít, Jacku,“ řekla. 
Jack se usmál a podal jí ruku. „Tak ať se ti daří.“ 
„Tobě taky,“ odpověděla Ann a odešla. Od kavárny ušla ještě několik kroků a zastavila se. To, co řekla 
Jackovi, nebyla tak docela pravda, protože měla ještě hodinu k dobru, a tak přemýšlela, kam půjde. 
Domů by to nestihla, do Výzkumu se jí taky nechtělo, a tak se rozhodla, že se ještě projde. 
 

XIII. 
 
Paul se znovu probral z bezvědomí způsobeného teleportem a s lítostí zaznamenal, že menší 
vzdálenost nijak nezmírnila následky. Přemýšlel, jestli by jeho tělu moc uškodilo, kdyby si dal další 
dávku prášků proti bolesti hned teď, ale usoudil, že by měl ještě vydržet, protože se za chvíli stejně 
zase prospí, tentokrát doopravdy. Jemně zatřásl s Lai, aby ji probudil a totéž udělal i s ostatními. 
Nechal by je klidně spát, jenže ještě museli zjistit, zda se doopravdy teleportovali na správné místo a 
jestli se neporouchala komunikace. 
„Paule, zvládli jsme to, nebo jsme mrtví?“ zeptala se Lai, která si právě třela spánky, aby alespoň 
trochu přemohla bolest hlavy. 
„Jak vidíš, ještě pořád žijeme, ale měli bychom se přesvědčit, jestli budeme žít i dál,“ odpověděl Paul. 
„My už jsme se zas teleportovali?“ zeptal se Michal zmateně. „A jsme tentokrát na správném místě?“ 
„Hned to zjistím,“ odpověděl Paul a zapnul obrazovku. Porovnal skutečnou polohu s plánovanou a 
zavřel oči. Všichni se na něho zvědavě dívali, protože jim bránil ve výhledu na obrazovku. 
„Tak co je?“ zajímal se Henry. Paul se pomalu otočil. Na tváři měl pohřební výraz. Všichni strnuli. 
„Ne,“ zavrtěla Jana hlavou. „Neříkej, že…“ nedokončila. 
Paul přikývl a stiskl rty. „Vážení,“ začal pomalu a sledoval, jak z tváří všech pomalu vyprchává výraz 
naděje. „Vážení,“ zopakoval, „vyšlo to!“ Usmál se a poodstoupil bokem. Na obrazovce byly vidět dva 
totožné obrazy. 
Lai vydechla a s úlevou se usmála. „Tak tenhle vtípek sis mohl odpustit,“ řekla. 
Jana si držela ruce na srdci. 
„Kdybys nebyl můj nadřízený, tak bych tě za tohle chytil pod krkem a rozmyslel bych si, jestli tě vůbec 
pustím,“ prohlásil Henry. 
Paul se pořád usmíval. „Ohlásím Perthu, že jsme v pořádku dorazili. Jestli mě paměť neklame, 
budeme na odpověď čekat něco přes tři hodiny.“ 
Henry zavrtěl hlavou. „Ne, počkej, tohle vyřídím já. Mám na Johna Evanse pořádný vztek.“ 
Paul se usmál. „Prosím,“ pokynul Henrymu. Ten si sedl, nasadil si sluchátka a začal nahrávat. 
„Nazdárek,“ začal. „Tady Fortuna. Doufám, že tam je John Evans. Jestli ne, tak mu prosím, kdokoli 
tuhle zprávu posloucháte, vyřiďte srdečné pozdravy celé posádky Fortuny a poděkování za to, že nás 
dostal ze šlamastyky, kterou sám způsobil. Jo, a ještě mu vyřiďte, že jsme mu hrozně vděční, že jsme 
neskončili přímo uvnitř té hvězdy, do které jsme se řítili.  Jestli nás čekají další takovéhle výlety, rád 
bych o nich nejen já, ale i zbytek posádky, věděl předem. Jinak jsme všichni rádi, že vám tuhle zprávu 
můžeme předat živí a zdraví, jen trochu otřesení a s trochou méně paliva v nádržích. Zatím konec.“ 
Henry se s úsměvem otočil k ostatním. „Trochu se mi ulevilo,“ prohlásil. „Sice ne moc, ale trochu jo.“ 
„Jsi k Johnovi nefér,“ opáčil Paul. 
„Nefér?“ zeptal se Henry. „ Co tím myslíš? To my jsme tady málem umřeli, ne on.“ 
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„Mohlo to být horší,“ prohlásila Lai. „Mohli jsme umřít doopravdy.“ 
Henry přikývl. „To jo. Však jsem mu taky slušně poděkoval, ne?“ zeptal se. 
Paul se usmál. „Nevím jak vy, ale já si počkám na odpověď z Perthu a půjdu spát. Celá tahle záležitost 
mě úplně vyčerpala.“ 
 

*** 
 
Ann napjatě čekala. Astronauti se měli každou chvíli ozvat. Seděla napřímená s rukama v klíně a se 
zaťatými zuby poslouchala, kdy konečně dorazí zpráva. Po několika minutách, které se jí zdály 
nekonečné, se ozval očekávaný signál. Ann přehrála zprávu, a když poslouchala Henryho, její napjatý 
výraz se postupně měnil v úsměv. Ulehčeně opřela a na chvilku zavřela oči. Potom se podívala po 
ostatních navigátorech mise Kolumbus. Všichni zprávu slyšeli a teď se usmívali na Ann. Ta se zase 
narovnala a přichystala se poslat odpověď. 
„Jsem hrozně ráda, že jste v pořádku. Henry, tvůj vzkaz Johnovi vyřídím, ale myslím si, že už tak se 
kaje dost. Říkal, že kdyby mohl, klekl by si před vámi na kolena. Problém je ve vícenásobném 
teleportu, takže teď nastává drobná změna plánu. Průběžně vám budu posílat výpočty, které budete 
do teleportu postupně zadávat, a vždycky se teleportujete přímo, bez zastávek. Aby to ale bylo 
bezpečnější, musíme naplánovat dráhu s více zastávkami. Doufám, že už bude všechno v pořádku. 
Zatím konec. “ Ann by se nejraději rozesmála. Všechno bylo vyřešené a napětí, které celý den cítila, 
z ní najednou spadlo. Sama pro sebe se pousmála. Možná že Fortuna je docela přiléhavé jméno, 
napadlo ji. 
 

*** 
 

Teleportace proběhla podle plánu a Fortuna se nikde neztratila. Skok tentokrát trval den a půl a 
časové zpoždění činilo něco přes pět hodin. Posádka Fortuny měla v plánu oddechový den, aby se 
zotavila ze tří po sobě následujících teleportací.  Všichni už byli vzhůru a víceméně schopní normálně 
fungovat. 
„Tak co budeme dělat?“ zeptal se Henry a protáhl se. 
Paul zívl a postavil se. „Musíme se ohlásit a potom bychom mohli zkontrolovat loď. A když už budeme 
v tom, mohli bychom se taky podívat na RR,“ odpověděl. 
„Pošlu zprávu,“ řekla Jana a přisunula se k řídicímu pultu. RR2 byl výzkumný robot, který měl posádce 
pomáhat při výzkumech na Insanii. 
Henry se zašklebil. „Zase práce.“ 
Lai povytáhla obočí. „Zase?“ zeptala se. „A kdy naposledy jsi pracoval, prosím tě?“ 
Henry jenom mávl rukou. „No dobře. Ale myslím, že si zasloužím trochu odpočinku. Po posledním 
teleportu rozhodně.“ 
Jana se zasmála. „A proč?“ 
Henry se na ni podíval. „No třeba proto, že je hrozně vyčerpávající, když se ti skoro dva dny v kuse 
zdá, že padáš do černé díry a jsi delší a delší, ale nikdy se nepřetrhneš.“ Všichni se na něho udiveně 
zadívali. 
„Zajímavé,“ poznamenala Lai lakonicky. 
„Tak co mám dělat?“ ozval se Michal. 
Postavil se a čekal na pokyny. „Já s Lai zkontrolujeme loď a vy ostatní najdete a vybalíte RR,“ 
odpověděl Paul. 
„Nebude nás na to trochu moc?“ zaprotestoval Michal. 
„Dobře, tak jeden z vás může do teleportu zadat nový výpočet. Hlavně ho ještě nespouštějte.“ 
Michal, Henry a David odešli vybalit RR2 a Jana se posadila k teleportu. 
„Tak, a co my dva?“ obrátila se Lai k Paulovi. „Čím začneme, kapitáne?“ zeptala se. 
Paul předstíral hluboké zamyšlení. „Hm. Ano, už to mám. Takže první věc bude, že mi přestaneš říkat 
kapitáne.“ 
Lai se uculovala. „Jistě, kapitáne.“ 
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Paul rezignovaně mávl rukou. „Budu ti postupně číst jednotlivé body a ty mi budeš říkat, jestli to 
funguje nebo ne.“ Začali s kontrolou. Dostali se asi do půlky a Paul se zrovna ptal na stav pláště. 
„Počkej, to bude chvilku trvat,“ upozornila ho Lai. Zapnula program, který jí na obrazovku promítal 
obraz pláště lodi. Obraz byl sestavený z aktuálních fotografií, které obstarávaly přístroje upevněné na 
plášti. Celý plášť byl na obrazovce rozdělen na dvanáct sektorů. Lai kontrolovala všechny a každý si 
podle potřeby mohla zvětšit. Dostala se už skoro ke konci, když tu se jí něco nezdálo. Přemýšlela, co 
to může být a pak na to přišla. Obraz se začal mírně rozmazávat.  
„Paule?“ zavolala na Paula, který se mezitím trochu vzdálil. 
„Ano?“ Paul okamžitě zbystřil. „Není snad něco v pořádku?“ zeptal se. Přišel blíž k Lai a podíval se na 
obrazovku. 
„Obávám se, že máme problém,“ řekla suše Lai a ukázala na obrazovku. 
Paul se prudce narovnal. „Ne!“ řekl tiše. „Tak co je to tentokrát?“ zeptal se rezignovaně. 
„Nevím přesně, ale obraz začal kolísat,“ odpověděla Lai. Jakmile to dořekla, zhasla světla a vypnula se 
umělá gravitace. Všichni a všechno, co nebylo připevněné, se začalo vznášet a zmlkl i tichý, téměř 
podprahový hukot recyklovače vzduchu. 
„Co to je?!“ vykřikla Jana, která se na poslední chvíli zachytila stolu. Sluchátka, která měla dosud 
nasazená na hlavě, teď volně plula prostorem. Lai se vznášela u stropu a snažila se vyhýbat 
poletujícím kusům zařízení, ale protože byla tma, moc se jí to nedařilo. „Paule!“ vykřikla. 
„Jsem tady,“ odpověděl jí Paulův hlas odněkud z neurčita. 
„Nevíš, co se stalo?“ ptala se Lai. Uslyšela zaklení, to jak Paul narazil do nějakého předmětu, a pak jí 
odpověděl. 
„Ne, to netuším. S jistotou dokážu určit jenom to, že se zase něco podělalo. Mám neodbytný pocit, že 
nám všechny potíže někdo dělá naschvál a pak se někde daleko ďábelsky směje,“ prohlásil sarkasticky 
a potom klidněji dodal: „Kde jsou ti tři?“ 
Lai si hlasitě povzdechla. „O ně se teď nemůžeme starat. Ze všeho nejdřív teď musíme zjistit, co se 
vlastně stalo. A to pěkně rychle, protože se zastavila recyklace vzduchu,“ upozornila. 
„Dobře. Nemáte někdo čistě náhodou světlo?“ zeptal se Paul. 
„No, ležela tady stará baterka. Měla jsem ji s sebou jako talisman,“ odpověděla Jana. 
„Ty máš s sebou baterku jako talisman?“ zeptal se nevěřícně Paul. 
„No jo,“ odpověděla Jana pokorně. „Dostala jsem ji, když jsem byla malá a od té doby ji nosím pořád 
s sebou a poctivě se o ni starám.“ 
„Zvláštní,“ prohlásil Paul. „Teď se hlavně musím podívat, co se stalo s počítačem. A k tomu potřebuju 
světlo.“ Bludný kruh. Fakt skvělý. Ale nějak se to bude muset vyřešit, nebo se tady udusíme. Hlavně 
žádnou paniku, řekl si Paul a snažil se přinutit svůj mozek rozumně uvažovat. K tomu, aby mohl 
rozebrat lodní počítač, se musel dostat do místnosti, kde byly uloženy všechny jeho obvody. No, 
možná bych to mohl risknout poslepu, pomyslel si. Ale ne, to je nesmysl! Budu přece potřebovat světlo 
na rozebrání počítače a na identifikaci závady. Pořád ale zbývá ještě jedna možnost. Počítač se 
zhroutil hned a nepředvídatelně, takže nemohl převést ovládání podpory života v lodi na záložní 
jednotku. Pokud bych to zvládl manuálně a poslepu, mohl bych zapnout nouzové osvětlení. Jenomže 
to naslepo nemůžu dokázat. 
„Budu muset najít tu baterku,“ prohlásil po chvíli. „Jano, nepamatuješ si, kde ležela?“ zeptal se. 
Jana se zřejmě zamyslela, protože bylo chvíli ticho. „Myslím, řekla potom váhavě, „myslím, že ležela 
na palubní desce úplně napravo. Víš, v takové té bedýnce.“ 
Paul se snažil rozpomenout. „Jo, pamatuju se. Mělo by to být někde tímhle směrem,“ řekl. Trochu se 
odrazil od stěny směrem, kde tušil palubní desku. Na poslední chvíli stihl zabrzdit tím, že se zachytil 
židle. Pokud baterka do ničeho nenarazila, měla by se vznášet přibližně ve směru od poličky. Ta byla 
připevněná na stěně na pravé straně lodi. Paul začal opatrně po hmatu pátrat. Nakonec se mu 
podařilo najít poličku a narazil do něčeho, co mohla být baterka. Na poslední chvíli se mu ji podařilo 
zachytit, ale současně se pustil opěradla a nohou o něj nešikovně zavadil. Tím se odrazil a udělal ve 
vzduchu několik kotrmelců, než se zase dokázal něčeho zachytit. Tlumeně zaklel a řekl: „Asi půjdu 
počítač rozmontovat sám, protože baterka je jenom jedna.“ Lai s Janou vděčně souhlasily, protože 
ani jedné se nechtělo vyhýbat se vznášejícím se předmětům. Paul rozsvítil a s baterkou v zubech 
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odplul směrem do místnosti s obvody počítače. Už si skoro úplně zvykl na stav beztíže, a proto se 
pohyboval jistěji. Odrážel se od stěn a svítil si před sebe baterkou. V lodi se vyznal i potmě a tak mu 
nedělalo problémy dorazit na správné místo. Spíše než místnost to byla komůrka uzavřená, jako 
ostatně všechno na lodi, hermetickými dveřmi. Paul stál před dalším problémem. Musel dveře otevřít 
mechanicky. Protože se konstruktéři lodě snažili počítat se všemi eventualitami, taková možnost 
samozřejmě existovala. Stačilo zatáhnout za držadla na obou křídlech dveří. Paul to udělal, ale 
podařilo se mu to až na třetí pokus. Jakmile se dveře otevřely, vplul dovnitř. Uprostřed místnosti byl 
připevněný trezor, který dokázal odolat i náhodnému výbuchu. V něm byly uloženy obvody počítače. 
Otevírání trezoru nebylo závislé na počítači, takže se při poruše dal bez potíží otevřít. Uvnitř ležela 
malá krychle, ve které i přes její zdánlivou průzračnost nebylo nic vidět. Paul jí velmi opatrně 
odmontoval vrchní stěnu. Krychle se skládala z maličkých objektů pospojovaných dohromady 
biologickými vodiči. Paul je prohlédl a hned určil příčinu poruchy. „Tak to jsi byla ty, ty malá 
potvoro?“ ulevil si. „Mohlo mě to napadnout hned. Seškvařená základní bionická jednotka,“ bručel si, 
když prohledával místnost. Někde v ní totiž měly být uloženy náhradní bionické jednotky. Paulovi 
chvíli trvalo, než je našel. Otevřel trezor a vyjmul jednu jednotku. Byla velká asi jako první článek 
ukazováčku průměrného dospělého muže, ale přesto na ní byly nahrány všechny důležité programy a 
informace o lodi. Před znečištěním byla chráněna tenkou, ale odolnou folií. Paul ji opatrně držel mezi 
dvěma prsty, a co nejšetrněji ji vyměnil za poškozenou. Zdálo se, že žádné další škody v počítači 
nejsou, a tak Paul znovu uzavřel krychli. Tím se počítač aktivoval. Několik milisekund trvalo, než 
obnovil recyklaci vzduchu, světlo a umělou gravitaci. Z toho posledního neměl Paul takovou radost, 
jak by se dalo čekat, protože se vznášel ve vzduchu a při obnovení gravitace spadl na obličej. Chvíli si 
třel bolavý nos, ale potom se vzchopil a zabezpečil znovu trezor. 
„No, aspoň, že se vyřešilo tohle,“ řekl Paul nahlas. „Jenom by mě opravdu zajímalo, co tak rychle 
mohlo zničit tuhle věcičku,“ pokračoval a prohlížel si při tom udiveně bionickou jednotku, která byla 
doslova seškvařená na uhel. Uvažoval nad tím, ještě když se vracel na hlavní palubu. Po cestě se 
potkal s Henrym, Davidem a Michalem. Zřejmě je potkala stejná nehoda jako jeho, protože se drželi 
za různé části těla. Jakmile uviděli Paula, začali se jeden přes druhého vyptávat: 
„Co to bylo, Paule? Ta závada nás vyrušila zrovna uprostřed příprav RR.“ Paul se ještě poněkud 
nervózně zasmál a ukázal jim spálenou bionickou jednotku. 
David hvízdl. „A já myslel, že je nezničitelná.“ 
„Co to mohlo udělat?“ zeptal se Michal. Henry jenom udiveně vrtěl hlavou. Paul pokrčil rameny. 
„To nevím. Vypadá to, jako by ji zasáhlo nějaké opravdu silné energetické pole, takže nestačila 
přeřadit na záložní systém.“ 
„Energetické pole?“ podivil se Henry. „Kde by se tady vzalo tak silné pole, aby dokázalo v jednom 
okamžiku vyřadit z provozu jednotku, která je stavěná na dost vysokou zátěž? A jak to, že to 
neublížilo nám?“ 
Paul jen pokrčil rameny. „Pojďte radši na palubu podívat se, jestli to tam přežily ve zdraví,“ navrhl 
Michal. Na palubu došli za malou chvíli a uviděli, že se Lai a Janě nic vážného nestalo. Jana už měla 
zase nasazená sluchátka a informovala o všem Perth, a Lai se snažila trochu poklidit. Jakmile vešli 
Paul, Henry, Michal a David do dveří, otočila se a zeptala se stručně: 
„Tak co?“ Paul jí beze slova ukázal zničenou bionickou jednotku. 
Lai se udiveně zasmála. „Jak se něco takového mohlo stát? Vždyť taková energie nemohla proniknout 
do lodi jenom tak!“ 
„To jsem si donedávna taky myslel,“ opáčil Paul. 
 

XIV. 
 
Ann se protáhla a sundala si z uší sluchátka. Tiše se zvedla a odešla z navigační místnosti. Už byla za 
celý den dost unavená, a navíc se na Fortuně zase něco stalo. Tentokrát neměla službu, když přišla 
zpráva, a tak se všechno dozvěděla se zpožděním. Seškvařená bionická jednotka, pomyslela si se 
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zívnutím. Já už jenom čekám, kdy se jim do cesty postaví neviditelná hradba a prohlásí, že jsou na 
hranici zakázané zóny. Jen jestli to bude hranice vnější nebo vnitřní, zasmála se. V přízemí vystoupila a 
hlavním vchodem vyšla před budovu Výzkumu. Chladný vzduch ji trochu osvěžil, ale stejně se jí chtělo 
spát. Pomalu došla k autu a nasedla. Těšila se, že si dá teplou sprchu a půjde brzo spát. Na chvíli jí 
myšlenky zabloudily k Fortuně. Vrátí se skoro za půl roku, pomyslela si. Co všechno se za tu dobu ještě 
může stát? 

 
*** 

 
Sen posádky Fortuny o klidném letu se přece jen, i když poněkud opožděně, vyplnil. Od závady na 
bionické jednotce se už nic záhadného a dokonce ani nic výjimečného nestalo. Po posledním 
teleportu a regeneračním spánku prohlásila Lai: „Mám nápad.“ 
„Jaký?“ zeptali se všichni sborově. 
„No, shodou šťastných okolností se nacházíme docela blízko dosud neprobádané planety, a tak mě 
napadlo, že bychom se na ni mohli podívat zblízka,“ odpověděla Lai. „A při té příležitosti by ji taky 
Fortuna mohla zdokumentovat.“ 
Ozvaly se výkřiky nadšení. „To by bylo skvělé,“ prohlásila Jana. „Hned to ohlásím. Tedy pokud nemá 
kapitán nic proti,“ dodala a tázavě se podívala na Paula. 
Ten pokrčil rameny. „No já nevím,“ začal. 
„Paule!“ vykřikla Lai. 
Paul pokrčil rameny. „Když všichni tak hezky prosíte,“ prohlásil. 
Jana se usmála a otočila se, aby mohla poslat zprávu. 
 „Půjdeme jednotlivě nebo po dvojicích?“ zeptal se Michal. 
„Po dvojicích. Dva vždycky zůstanou u řízení, kdyby něco,“ odpověděl Paul. Všichni souhlasili, a tak se 
začali chystat. 
 
Na první výstup šel Michal s Janou. Paul s Lai měli jít po nich, takže teď dvojici ve vesmíru kontrolovali 
Henry a David. Paulovy myšlenky mimoděk zabloudily k Insanii. Co tam asi najdeme? Může to být 
nový začátek, i když, k čemu by byl nový začátek? Třeba najdeme lepší pokračování. Našel očima Lai. 
Podívala se na něho a usmála se. Paul jí úsměv oplatil. V té chvíli se vrátil Michal s Janou. Vypadali 
šťastně. 
„Pospěšte si, ať nepropásnete svítání,“ prohlásil Michal. Paul přikývl a odešel si nasadit skafandr. Lai 
ho následovala. Odešli do přechodové komory, kde museli počkat, dokud nevystřídají Jana a Michal 
Henryho s Davidem. 
Potom se jim v komunikátorech přilby ozval Janin hlas: „Nechci vás připravit o ten počáteční šok, ale 
je to tam nádherné,“ řekla. „Připravte se na výstup,“ dodala. 
Dveře přechodové komory se za nimi uzavřely a vzápětí se otevřely vnější. Vakuum vysálo 
z přechodové komory všechen vzduch a Paul s Lai vypluli do otevřeného prostoru. K lodi byli 
připoutáni, a i kdyby se diamantové lanko přetrhlo, měli ve skafandrech motory, takže se nemuseli 
bát. 
 
První pohled byl opravdu úchvatný. Téměř celé zorné pole vyplňovala planeta. Byl to plynný obr 
s obrovskými prstenci. Fortuna se nacházela v docela velké vzdálenosti od planety, ale přesto se 
astronautům nabízel nádherný pohled na to, jak se větší i menší úlomky vesmírných těles měnily 
v žlutavé, hnědé a někde i oranžové pásy. Nejzajímavější na celé podívané bylo, že planeta sama byla 
modrá, od tyrkysové po temnou, skoro černou barvu, takže s ní světlé pásy tvořily krásný kontrast. 
Fortuna byla zrovna nad noční stranou, takže planeta byla dost tmavá, ale vpravo nad zaoblením už 
vycházelo slunce této hvězdné soustavy, a jeho třpyt jako by rozléval na planetu život. Z temných 
barev se postupně stávaly jásavě zářivé a vypadalo to, jako by povrch planety byl tvořen oceánem 
hlubším, než jsou všechna pozemská moře. Oceánem tak hlubokým, že by bylo možné se v něm 
utopit z pouhého pohledu. Fortuna se dostala nad předěl denní a noční strany planety. Bylo zvláštní 
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sledovat boj mezi dnem a nocí z takové perspektivy, ale Lai si všimla ještě něčeho podivuhodnějšího. 
Na noční straně zazářilo světlo. Připlula blíž k Paulovi a ukázala na zvětšující se záři. 
„Vidíš to?“ zeptala se ho. 
„Vidím,“ odpověděl Paul a pokusil se chytit Lai za ruku. Ve skafandru to šlo dost špatně, ale nakonec 
se to podařilo. Lai se usmála. Záře se rozrůstala, a jak se přibližovala k osvětlené straně, také 
intenzívněla. Na okrajích byla růžová, ale směrem ke středu tmavla, až do temně červena a měla 
spirálovitý tvar, takže byla podobná nějaké šíleně barevné galaxii. 
„Co myslíš, že to je?“ zeptala Lai Paula. 
„Nevím. Asi bouře,“ odpověděl.  
„Ale je nádherná, že?“ řekla Lai zasněně. „Připomíná mi růži.“ 
Náhle ji naprosto neromanticky přerušila Jana. „Tak, už jste se vynadívali?“ zeptala se. „Další dva 
adepti na prohlídku našeho dočasného hostitele už čekají v přechodové komoře, takže byste měli jít 
dovnitř.“ 
„Dle rozkazu,“ odpověděl Paul trochu nabručeně, protože chtěl ještě chvíli zůstat venku. Odplul ale 
směrem k lodi a vstoupil do přechodové komory. 
 
Když se všichni vrátili do lodi, rozhodl se Paul ještě svolat poradu. „Takže,“ začal. „Už nás čeká jenom 
jeden teleport a ocitneme se na oběžné dráze Insanie. Proto bych rád, kdybychom si ještě jednou 
shrnuli úkoly. Takže úkol s prioritou číslo jedna zní: zjistit, zda je planeta pro lidi skutečně obyvatelná, 
určit podnebné pásy planety, nasbírat co nejvíce vzorků fauny a flóry, zjistit, co je životu nebezpečné 
a tak dále, zjistit seizmickou aktivitu na planetě, zkrátka získat co nejvíc poznatků o Insanii. Úkol číslo 
dvě: zjistit údaje o měsících planety, a o planetách místní hvězdné soustavy. Úkol číslo tři: pátrat po 
mimozemské civilizaci. Nějaké dotazy?“ 
Chvíli bylo ticho, ale potom zvedl ruku Michal. „Kdo zůstane na Insanii, až ostatní odletí domů?“ 
zeptal se. To byla závažná otázka, protože někdo tam opravdu musel zůstat a dohlížet na roboty, kteří 
budou dokončovat výzkumy. Nebylo to tak docela bezpečné, jak se tvrdilo, protože i když ti, co 
zůstanou na planetě, budou v neustálém spojení s Fortunou, kdyby byli v nebezpečí, nebude jim moci 
Fortuna včas pomoci. 
Paul se zamyslel a potom potřásl hlavou. „To se rozhodne až na místě,“ řekl. „Teď je ještě příliš brzy. 
„Nějaké další otázky?“ 
„Kdy se nejpozději musí začít se stavbou domů?“ zeptala se Lai. 
Paul se zamyslel. „Nejpozději v polovině našeho pobytu, takže za tři měsíce. Ale lepší bude začít dřív. 
Stejně za tak krátkou dobu stihneme udělat jenom nejnutnější průzkumy.“ 
Rozpoutala se živá debata ohledně Insanie. „Jak bude asi vypadat?“ zeptala se Jana zasněně. 
„Doufám, že se bude podobat Zemi,“ řekla Lai. „Už se mi po ní stýská.“ 
„Mám nápad,“ řekla náhle Jana. „Co kdybychom se podívali na nějaký film? Máme jich tady spoustu.“ 
„Třeba na nějaký, kde lidi dobývají vesmír, ať je to tematické,“ navrhl Henry. Všichni souhlasili. Pustili 
si tedy starý film o tom, jak nějací hrdinové bojují s mimozemšťany o zachování života. 
Paula to deprimovalo. Proč taky nemůžu přemáhat nějaké ty mimozemšťany, kteří chtějí zničit lidstvo 
a být si při tom jistý, že zůstanu naživu a ještě se stanu slavným? Já nejenže s nikým nebojuju, ale 
nejsem si taky vůbec jistý, jestli zůstanu naživu. Jestli opravdu asteroid do Země narazí a Insania se 
z nějakého důvodu ukáže být neobyvatelná, nemusí zůstat naživu vůbec nikdo, pomyslel si. Nicméně 
vydržel až do konce filmu, a až zmizely i titulky, zvedl se. „Jano, prosím tě, řekni Perthu, že 
zahajujeme výpočty.“ 
„Nechceš počkat na potvrzení?“ zeptala se Jana se zívnutím. 
„Ne. To by trvalo moc dlouho. Zadám výpočty pro poslední teleport.“ Jana kývla a odešla na palubu. 
Všechny zachvátila cestovní horečka a nikomu se už nechtělo jít spát, protože už jen dva a půl dne je 
dělilo od cíle jejich cesty. 
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XV. 
 
…vše probíhá podle plánu. 
Při posledním splynutí vědomí bylo pozorováno, že někteří jedinci si začínají naši přítomnost 
uvědomovat. 
Pokus o navázání komunikace ale zklamal. 
Budeme se nadále snažit o navázání kontaktu se stejnými jedinci? 
Ano, pokud je to příliš neovlivní v jejich počínání. 
Nesmíme pozměňovat myšlenky zkoumaných objektů. 
Jak probíhá hledání vhodných jedinců? 
Zatím bylo nalezeno dost objektů schopných přijímat, ale ani jeden schopný vysílat. Budeme 
pokračovat v hledání. 
Jak proběhne setkání? 
Vyhledáme je my? 
Pokud to bude možné, pak ne. Musí nás najít sami. Máme zadány úkoly? 
Ano. 
Pak si můžeme znovu vytvořit bariéru… 
 

*** 
 
Posádka Fortuny se probrala po teleportu, a když si všichni patřičně urovnali myšlenky pomocí prášků 
proti bolení hlavy, zvolala Lai: „My jsme to dokázali!“ a vyčerpaně se zvrátila do křesla. Na všechny 
ten pocit dolehl s neobyčejnou silou. Byli u cíle. 
„Měli bychom to něčím zapít,“ navrhl Henry. 
„No, nevím, jestli se to slučuje s předpisy a s návodem na použití tablet proti bolesti hlavy, ale přesně 
pro tuhle příležitost jsem ze Země speciálně propašoval a uschoval jedno šampaňské v prášku,“ 
oznámil Paul. 
„A nic jsi nám neřekl,“ ohradil se Michal. 
„No, myslím, že bychom ho každopádně měli otevřít až potom, co podám hlášení Perthu,“ řekla Jana 
a hned to taky udělala. Zpoždění činilo zhruba osm hodin, takže na Zemi se radostnou zprávu měli 
dozvědět až se značným zpožděním. Jana dokončila zprávu a připojila se k ostatním. Zavěsila se do 
Michala. 
„Nečekal jsem, že se na stará kolena dostanu takhle daleko od Země,“ řekl Michal tiše. 
„To já taky ne,“ odpověděla Jana. Paul zatím očividně procházel nějakým dilematem. Držel v ruce 
balíček se šampaňským v prášku, ale nezdálo se, že by se ho chystal otevřít. Nakonec zavrtěl hlavou a 
uložil balíček zpět do krabice. 
„Ne. Jsem příliš zvědavý na to, kde jsme se to vlastně octli,“ řekl a přešel k řídicímu pultu. Chvíli něco 
kutil, a potom poodstoupil od obrazovky a otočil se k ostatním. „Insania,“ prohlásil pateticky a ukázal 
na obrazovku. Na ní byla vidět planeta zpola ukrytá ve stínu. Byl to zvláštní pohled. Paulovi se zdálo, 
že prožívá deja vù. Připadalo mu, že se znovu dívá na Zemi, když poprvé letěl na orbit. Ale když se 
podíval pozorněji, viděl, že Insania není stejná jako Země. Měla dva měsíce, z nichž jeden obíhal po 
vyšší orbitě a jeden po nižší. Insania sama byla téměř celá zahalená do modré barvy oceánů. Z toho, 
co mohl Paul vidět, usuzoval, že souš tvořily tři velké kontinenty, ale z jednoho z nich bylo vidět jen 
zubaté pobřeží. Severní i jižní pól byly poněkud rozsáhlejší než na Zemi a led na nich se třpytil skoro 
nesnesitelně. 
Paul cítil, že má najednou v krku knedlík. Čím jsem si zasloužil, že tenhle zázrak můžu vidět právě já? 
Rozhlédl se a uviděl, že ostatní si planetu prohlížejí stejně okouzleně jako on sám. „Myslím, že by bylo 
nejlepší, kdybychom se na ni podívali zblízka,“ prohlásil. „Řízení přenecháme Fortuně, stejně jsme už 
na stabilní oběžné dráze.“ Všichni s ním souhlasili. Zanedlouho už stáli připravení v přechodové 
komoře. „Fortuno, otevři průchod,“ zavelel Paul. Počítač poslechl, a všichni vypluli do volného 
prostoru. 
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Okolo Insanie se jako svatozář vznášel modrý opar atmosféry a pevnina, zelená, hnědavá a 
červenavá, dychtivě přijímala světlo. Paul se toho pohledu nemohl nabažit. Je tak křehká, uvědomil 
si. Jak snadno by se dala zničit! Stejně jako Země. Jediný dostatečně silný zášleh plamene by stačil. 
Udělal několik přemetů a sledoval, jak mu Insania krouží nad hlavou. Podíval se na ostatní. „Je 
nádherná,“ prohlásil a viděl, že i ostatní jsou uchváceni stejně jako on. 
„Takovýhle pocit asi měli první lidé, kteří uviděli Zemi z vesmíru,“ řekl David. 
Tiše se vznášeli nad planetou, když Paula něco napadlo. „Měli bychom poslat nějakou zprávu pro síť. 
Aby lidé věděli, co vlastně děláme,“ navrhl. Ostatní souhlasili. „Fortuno, dej nás do záběru a nahrávej, 
dokud neřeknu stop,“ zahájil a obrátil se k lodi. Byl stále ještě rozechvělý a nevěděl co říct, přesto 
začal. „Zdravíme vás z nového světa,“ prohlásil. „Z opravdu nového světa, o kterém nevíme téměř 
nic. Nevíme, co nás tu čeká,“ pokračoval, „ale už to, že byl tento svět objeven, je naděje, že 
v budoucnu najdeme další. Už teď byly možná objeveny další světy podobné našemu, a snad se ke 
všem z nich jednou vydáme.“ 
„Tato planeta se možná jednoho dne změní v náš domov,“ pokračovala Jana. „Chceme vám říct, že se 
budeme snažit zjistit toho co nejvíc a budeme se těšit, až se tady s vámi jednou setkáme.“ 
„Stop,“ prohlásil Paul. „Fortuno, odešli zprávu s kódem síť.“ 
„To bylo trochu krátké, nemyslíš?“ obrátil se k němu Henry. 
„Myslím, že až uvidí Insanii, nebudou potřebovat víc,“ odpověděl místo Paula Michal.  
Paul se pro sebe usmál a potom se obrátil k ostatním. „Dáme si to šampaňské?“ zeptal se. 
„S radostí,“ odpověděl Henry. Když se všichni sešli na hlavní palubě, Paul připravil šampaňské a rozlil 
je do plastových kelímků s krytem, ze kterých obyčejně pili. 
„Není to moc důstojné,“ podotkl, „ale co se dá dělat.“ Všichni si vzali kelímky a postavili se víceméně 
do kruhu. 
„Tak, kapitáne, prones přípitek,“ vybídla Jana Paula. 
Paul se zatvářil zaraženě. „Já nevím, co bych měl říct.“ 
„Neprodlužuj to, Paule,“ řekl Henry, „všichni se chceme napít.“ 
Paul se usmál. „Tak na Insanii,“ řekl. 
Všichni se napili. „No, šampaňské to není,“ podotkla Lai. 
„Ale je to nejlepší prášková náhražka,“ odpověděl Michal. 
„Hele, nestěžujte si a buďte rádi, že jsem vůbec něco sehnal,“ opáčil Paul. 
Lai se na něj usmála. „To nebyla kritika, jenom konstatování.“ Paul se posadil. 
Chvíli mlčeli. „Tak mě napadá,“ ozval se David. „Jak budeme říkat měsícům?“ 
Paul se na něho podíval. „Co navrhuješ?“ opáčil. 
David pokrčil rameny. „Nevím.“ 
„Co třeba Romeo a Julie?“ navrhla Jana. 
Henry mávl rukou. „Tak je pojmenované kde co.“ 
„A tebe snad napadá něco lepšího?“ zeptala se Lai. 
Henry se zamyslel. „No… Co třeba Tristan a Isolda?“ 
Michal se usmál. „Aeneas a Didó,“ řekl, „když už jsme u těch nešťastných milenců.“ 
Paul povytáhl obočí. „Budeme hlasovat?“ zeptal se. 
Všichni přikývli. „Takže kdo je pro Aenea a Didó?“ zeptal se. 
Po chvilce váhání zvedl ruku jenom Michal. „Byl to můj nápad,“ vysvětlil. 
„Kdo je pro Tristana a Islodu?“ pokračoval Paul. 
Ruku zvedli všichni a Henry se dokonce pokusil zvednout i nohy, aby svému hlasu dodal na váze. Ze 
země se sebral s takovou důstojností, jaké byl v dané chvíli schopen a pozvedl prázdný kelímek. 
„Takže tímto prohlašuji měsíce Insanie za Tristana a Isoldu.“ 
 

*** 
 
Příští den se všichni sešli v řídicí místnosti. „Měli bychom vypustit sondy,“ řekl Paul. Někteří si ještě 
nesli zbytek snídaně, a tak bylo slyšet nervózní žvýkání. Fortuna měla připravené sondy typu Zeus, 
které měly provést základní průzkum Insanie. Na výsledcích záviselo, zda se astronauti budou moci 
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pustit do samotného výzkumu a na planetě přistát. První výsledky měly přijít asi hodinu po přistání 
sond, další až příští den ráno. Pokud by výsledky byly i přes veškeré výsledky předešlých sond 
negativní, astronauti by se okamžitě vrátili na Zemi. Proto byl tento okamžik klíčový pro celou misi. 
Paul si odkašlal. „Tak se do toho pustíme, ne?“ zeptal se. Odpovědí mu byly jen dychtivé pohledy. 
„Fortuno, vypusť sondy Zeus,“ řekl trochu chraplavě. 
„Provedeno,“ ozval se počítač za chvíli. 
 
Nikdo z posádky se nevrátil ke stolu, ale všichni netrpělivě čekali na dobu, kdy některá ze sond 
přistane a podá zprávy o prostředí, v němž se nachází. Po celou dobu sestupu sond atmosférou 
sledovali informace, které o sobě podávaly. Když první sonda konečně přistála a uskutečnila rozbor 
atmosféry, měření tlaku a teploty, astronauti zajásali. Podmínky byly příznivé lidskému organismu. 
„Úžasné,“ prohlásila Lai. „Jenom je škoda, že sonda nemá kameru,“ poznamenala. 
„To nevadí, stejně zítra poletíme sami,“ uklidňoval ji Michal. V dobré náladě se vrátili do jídelny. Celý 
zbytek dne strávili v napjatém očekávání a sledovali výsledky, které sondy Fortuně posílaly. Všechno 
vypadalo v pořádku, a tak se těšili, až sami stanou na povrchu Insanie. 
 

*** 
 
Ráno sice Paula neprobudilo teplými slunečními paprsky, které by proudily z pootevřeného okna jako 
v jeho snu, ale drnčením budíku a imitací denního světla, ale Paul proto nevstával s menší chutí. Už 
v polospánku si totiž uvědomil, co ho čeká. Vstal, odešel do koupelny a umyl se studenou vodou. 
Dneska je krásně, pomyslel si poněkud nelogicky. Odebral se do jídelny a s mírným překvapením 
zjistil, že celá posádka už snídá. „Páni, vy jste si teda pospíšili,“ podivil se. 
„Dobré ráno, pane kapitáne,“ pozdravila ho Lai. 
„Hele, nech si to,“ ohradil se Paul. Lai zívla. 
„No dobře, ale jsi si vědom toho, že to je formální oslovení?“ 
„Hm.“ 
„A že ve skutečnosti bych ti měla vykat, chovat se k tobě uctivě a poslouchat tě?“ 
„No, můj skromný názor, který ovšem nemusíš respektovat je, že nic z toho, co jsi vyjmenovala, 
nesplňuješ,“ zašklebil se Paul.  „Jano, zkontrolovala jsi zprávy?“ zeptal se pak. 
„Jo,“ odpověděla Jana s plnou pusou. „Odpověděli, že nám drží palce.“ 
„Skvělé. Na kdy je naplánovaný odlet?“ zeptal se Paul. 
„Na půl desátou,“ odpověděla Jana. Paul se posadil ke stolu a začal ukusovat toast. 
 „Těšíte se?“ zeptal se Henry. 
„Jak se můžeš tak hloupě ptát?“ opáčila Jana. „To víš, že se těšíme. Jsem hrozně zvědavá.“ 
 
 Ve tři čtvrtě na devět ještě zkontrolovali dodatečně výsledky zkoumání Insanie sondami a za dvacet 
minut už všichni seděli v řídicí kabině. 
Když už byli téměř přichystaní k odletu, Paul se nervózně usmál. „Jestli to nevyjde, chtěl bych, abyste 
věděli, že jsem rád, že jsem vás poznal,“ řekl. 
„Nápodobně,“ řekl tiše Henry. 
Všichni si ještě podali ruku a pak se už usadili a připoutali. 
Paul se zhluboka nadechl. Nastával snad nejriskantnější okamžik celé výpravy. „Fortuno, odpoj 
úchyty,“ řekl do mikrofonu a maličko se při tom zachvěl. 
„Provedeno,“ ozval se počítač Fortuny. 
Paul přepnul na jiný kanál. „Pegase, můžeš zahájit operaci přistání.“ 
Za malý okamžik přistávací modul Pegas vstoupil do atmosféry a na obloze Insanie se poprvé objevila 
hvězda, která za své prchavé světlo vděčila lidem. 
 
Modul automaticky přeposílal zprávy na Fortunu a Fortuna zase na Zemi, takže v Perthu budou mít 
zprávy, ovšem s osmihodinovým zpožděním. Jak přistávací modul klesal atmosférou, rostlo také 
zatížení a Paul se cítil, jako by ho něčí ruka chtěla promáčknout sedadlem a vytlačit mu veškerý 
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vzduch z plic. Ostatní na tom nebyli o nic lépe. Paul zavřel oči a snažil se dýchat pokud možno 
pravidelně. Naštěstí všechno fungovalo dobře a v určené vzdálenosti od povrchu se zapnuly brzdné 
motory. V tomto okamžiku musel Paul převzít ruční řízení a navést modul na vhodnou rovnou plochu. 
Kamery modulu mu poskytovaly přesný obraz, ale Paul musel vynaložit veškeré úsilí na to, aby se 
soustředil a našel místo k přistání. Po chvíli hledání a strachu nakonec hladce přistáli. Paul si otřel 
zpocené čelo a s hlubokým povzdechem se zabořil do sedadla. 
„Uf!“ ulevil si ulehčené Henry. 
„Dokázali jsme to,“ vydechla Lai, ale znělo to spíš jako něco mezi oznamovací větou a otázkou. 
Chvíli ještě jen tak seděli, příliš unavení a šťastní, než aby mohli něco říct, ale potom se postupně 
odpoutali od křesel a zkusili se projít. Šlo to skvěle, dokonce lépe než na Zemi, protože gravitace byla 
nepatrně menší. 
„To je prostě úžasné!“ prohlásil Paul a zasmál se. Cítil se, jako kdyby mu ze srdce spadl kámen. Stejně 
jako ostatní cítil, že chvíle je příliš závažná a příliš krásná, než aby ji mohl znehodnotit nějakou další 
poznámkou, a tak se jen chabě zeptal: „Jano, ohlásíš to, prosím tě?“ 
„Jistě,“ odpověděla Jana. 
 
Přistávací modul se měl stát posádce na několik měsíců domovem. Spíš než přistávací modul by mu 
příslušel název malá vesmírná loď, protože dokázal ve vesmíru překonávat malé vzdálenosti. Přestože 
byl podstatně menší než Fortuna, mohla v něm celkem pohodlně žít celá posádka a ještě se do něj 
vešlo veškeré potřebné zařízení, protože Pegas mimo jiné nesl i RR2, několik sond, potřebné zařízení 
pro výzkumy a také tři vzdušné skútry. 
„Půjdeme ven?“ zeptal se Paul po chvíli. 
„Počkej, nejdřív musíme zjistit, jaký je tam tlak a jestli se tam dá dýchat a taky musíme jít 
v ochranných oblecích,“ odpověděla Lai. Potom zkontrolovala potřebné údaje a spokojeně přikývla. 
„V pořádku.“ 
„A teplota?“ zeptal se David. 
„Příjemných pětadvacet stupňů,“ odpověděla Lai. Všichni se nasoukali do ochranných obleků. 
Naštěstí nebyly nijak objemné, látka z několika vrstev nanovláken byla lehká a pohodlná. Přiléhala jim 
až k čelu a na ústech měli připevněnou filtrovací masku. Pro ochranu očí měli zapnuté pole odolné 
stejně jako látka. Na spáncích měli připevněné vysílačky vybavené jednoduchou bionickou jednotkou. 
S jejich pomocí se mohli spojit mezi sebou, popřípadě poslat zprávu Pegasu nebo Fortuně. Mohli s ní i 
natáčet, ale kvalita takových filmů nebyla valná. Pro jistotu v ní byl zabudovaný i malý iluzor, a tak 
mohla nositeli promítat na sítnici například infračervený obraz krajiny. 
„Tak, kapitáne, běž první,“ vybídla Jana Paula. 
Ten pochopil, že tentokrát nebylo oslovení míněno jako žert, a proto s vážnou tváří a s určitým 
napětím vyrazil ke dveřím. „Pegase, odblokuj průchod,“ přikázal počítači. 
„Provedeno.“ 
Paul se znovu, jako když stál přede dveřmi přechodové komory na oběžné dráze Insanie, zhluboka 
nadechl. Uklidňovalo ho to. Už věděl, že neletěli nadarmo, ale pořád ještě netušil, co ho venku čeká. 
Pomalu přešel k průchodu a otevřel jej. 
 
Na pohledu, který ho čekal, nebylo vlastně nic mimořádného, pokud si člověk krajinu prohlédl jen 
zběžně, ale pokud se díval déle, zjistil, že scenerie, která se před ním rozprostírá, se od pozemské 
krajiny přece jen liší. Modul přistál na travnaté louce. Opravdu tam rostla tráva, jenomže trochu jiná. 
Nebyly to jednotlivé rostliny, ale spíše propojené kolonie rostlin, které spojovaly jakési vzdušné 
kořeny. Tráva sama měla sytě zelenou barvu a její listy byly buď oblé a nařasené, nebo měly tvar 
kopí. Ještě podivnější než tráva byly květiny. Téměř všechny měly pevný dlouhý stonek, ze kterého 
vyrůstalo několik květů ve tvaru kalichu. Paul ale zahlédl i květiny, které byly naprosto odlišné. Jejich 
stonek byl ze začátku také pevný, ale v určité výšce nad zemí se rozděloval a vytvářel spletitou 
konstrukci, která vzdáleně připomínala korunu. Uvnitř koruny se nacházely květy srostlé k sobě, které 
zřejmě živil původní stonek. Opodál rostl les s velice zajímavými stromy. Některé vypadaly téměř 
sejně jako ty pozemské, ale jiné byly dost zvláštní. Neměly větve, ale přímo z kmene vyrůstaly listy, 
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které připomínaly lekníny, a uprostřed každé skupinky listů se nalézal květ. Druhý typ stromů byl 
podobnější pozemským, měl větve a listy, které se sdružovaly do trsů. Vedle každé skupiny zelených 
listů se nacházel i jiný trs stočených listů, které měly modrou barvu. Vypadalo to hodně exoticky a 
Paul si umínil, že bude na Janu naléhat, aby zjistila, k čemu modré listy slouží. Když zvedl oči k obloze, 
zjistil, že je jasně modrá a posetá malými bílými mraky. Otočil se a zjistil, že ostatní stojí opodál. 
„Tohle jsem snad ani nečekal,“ prohlásil David. Chvíli stáli tiše a rozhlíželi se po krajině. 
„Paule, neměli bychom zase nehrát nějakou zprávu?“ ozval se Henry po chvíli. 
Paul se na něho pochybovačně podíval. „Myslíš?“ zeptal se. 
„No, bylo by to vhodné.“ 
Paul si povzdechl. „Tak dobře.“ Otočil se k modulu. „Pegase, zapni kamery a zaber nás a krajinu,“ 
přikázal. Všichni se sešli před kamerami Pegasu. „Záznam odešli s kódem síť,“ dodal Paul. Počkal na 
potvrzení a potom začal. „Přejeme vám dobrý den z planety vzdálené dvanáct světelných let od 
Země. Ještě na sobě máme ochranné obleky, ale zanedlouho už se tu budeme moci procházet volně. 
Zároveň s touto zprávou uvidíte první fotografie. Ty mluví za vše. Zdraví vás mise Kolumbus. Konec.“ 
„To nebylo nijak zvlášť slavnostní,“ poznamenala Jana. 
„Slavnostních projevů mám až po krk,“ odpověděl Paul. 
Henry se mezitím vzdálil a zkoumal výhled. „Myslím, že by stálo za to udělat si tady malou projížďku,“ 
řekl. „A mimochodem, v tom skafandru si připadám jako šašek. Jako bych si vyšel na procházku do 
parku a navlíkl se předtím do kombinézy. Doufám, že je budeme moci co nejrychleji shodit.“ 
 „S tou projížďkou plně souhlasím,“ řekla Jana. „A mohli bychom už třeba vymýšlet jména pro řeky, 
hory, jezera a tak.“ 
„Dobrý nápad,“ souhlasil Michal. „Jenom jestli ta jména pak schválí i oficiálně.“ 
Jana mávla rukou. „Prosím tě…“ Michal se jenom usmál. 
„Alespoň dva lidé ale musí zůstat poblíž,“ upozornil je Paul. 
„Hm, nevím, jestli někdo bude chtít zůstat dobrovolně,“ zapochybovala Jana. Chvíli bylo ticho. 
Potom si Paul rezignovaně povzdechl. „No tak dobře. Jenom doufám, že mě někdo podpoří svou 
přítomností.“ 
Všichni chvilku váhali, ale potom se přihlásila Lai. „Já tady s tebou zůstanu,“ řekla. „Aspoň nainstaluju 
v okolí přístroje.“ 
Paul se na ni vděčně usmál. „Já věděl, že mě nezklameš,“ prohodil. 
„Tak dobrá,“ řekla Jana a pobídla osadní, aby jí pomohli přichystat skútry. Když byly připravené, 
všichni kromě Paula a Lai nasedli dovnitř. „Budeme neustále ve spojení,“ řekla Jana a poklepala si na 
spánek. „Hlásit se vám budeme každou půlhodinu a na vyjížďce budeme maximálně tři hodiny.“ 
„Dobře,“ souhlasil Paul. „A nezapomeňte fotit.“ 
Henry se usmál. „Neboj, Perth nebude o nic ošizený.“ Všichni dvojici u Pegasu zamávali a za chvilku 
už byli pryč. 
Lai se k němu otočila a usmála se. „Pojď,“ řekla. „Můžeme se tu porozhlédnout. Máme tři hodiny 
jenom pro sebe.“ 
 

XVI. 
 

Čas pomalu plynul. Výzkumy na Insanii byly zahájeny a všechno se vyvíjelo příznivě. Na Zemi začala 
příprava na stavbu podzemních měst. A asteroid se blížil. Sice byl ještě tak daleko, že nikdo necítil 
opravdové nebezpečí, ale kvůli přípravám nikdo nemohl zapomenout na jeho existenci. Astronomové 
ho nazvali Alléktó, podle Fúrie pomsty. 

 
*** 
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Martin stál v čele sálu. Byly na něj upřeny oči všech přítomných a zdálo se mu, že někde vzadu vidí i 
Landa. Po nepříliš dlouhém váhání přijal Landovu nabídku a po několika týdnech věděl, že udělal 
dobře. Chvíli se zase mohl zabývat smysluplnou prací a díky tomu vyřazení z mise Kolumbus už tolik 
nebolelo. Teď čekal na schválení svých návrhů a bylo mu skoro líto, že tím jeho práce na podzemních 
městech skončí. 
 
Většina diváků byly jen iluzorové simulace, protože podzemní města se stavěla po celé Federaci a i 
v ostatních zemích kromě Východoasijského společenství, které spolupráci odmítlo. Martin právě 
představil svůj finální model úsporných měst a čekal na reakce. 
„Pane Johnsone,“ ozval se po chvíli muž z přední řady. „Jestli jsem vás správně pochopil, tak vy si 
představujete, že části měst budou spojené v jakési energetické trsy,“ řekl pomalu. 
Martin přikývl. „Ano, je to nejlepší řešení, vzhledem k tomu, že v podzemí nemůžeme využít 
fotosyntetické domy.“ 
Muž přikývl. „A nezdá se vám to trochu riskantní?“ zeptal se. 
Martin se usmál a přešlápl. „Vy asi narážíte na možnost zkratu,“ prohlásil. „Simuloval jsem všechny 
možné situace, a pravděpodobnost zkratu je téměř nulová. Ale i kdyby nastal, budou přece k dispozici 
záložní zdroje energie.“ 
Vzápětí promluvila simulace velice hezké ženy. „Proti principu nic nemám,“ řekla, „ale jak odolné 
budou ty vaše budovy? Pochopte, města musí něco vydržet.“ 
Martin přikývl. „Nemějte strach. Budovy budou dostatečně odolné.“ A tak to šlo dál. Na konci už byl 
Martinův plán rozpitvaný do nejmenších detailů a potom se přistoupilo k hlasování.  Návrh byl přijat a 
Martin z toho měl obrovskou radost. Celou dobu se mu zdálo, že ho někdo upřeně pozoruje a na 
občerstvení, které po hlasování následovalo, zjistil, že ho zamyšleně sleduje Land. Co po mně může 
chtít? pomyslel si Martin. 
 

*** 
 

Paul se protáhl úzkým vchodem do řídicí místnosti modulu. Seděl tam zatím jenom Henry, nohy měl 
opřené o Paulovo křeslo a popíjel kávu. Když Paul vešel, otočil se po zvuku a pozvedl kelímek s kávou 
jako k přípitku. „Zdravím, Paule,“ řekl. „Co tak brzo?“ 
Paul došel k Henrymu a sedl si na volné křeslo. „Máš štěstí, že nelpím na svém místě,“ řekl a hlavou 
ukázal na svoje křeslo. 
Henry jenom pokrčil rameny. „Pustil bych tě, ale sedí se mi moc pohodlně.“ 
Paul mávl rukou. „Ale neodpověděl jsi mi,“ připomněl Henry. „Jak to, že jsi vstal tak brzo?“ 
Paul se zasmál. „To samé se můžu zeptat já tebe. Vzbudil jsem se asi před půlhodinou a už jsem 
neusnul.“ Vstal a šel si udělat snídani. Henry mlčky pil kávu a čekal. Po chvilce se Paul vrátil se snídaní 
a posadil se. Chvíli jedli mlčky. 
„Zkontroloval jsem výsledky sond, co včera odeslala Jana,“ prohlásil Henry. 
Paul se na něho tázavě podíval. „A?“ zeptal se. 
Henry pokrčil rameny. „No, vypadá to dobře. Teda to, čemu jsem rozuměl.“ 
Paul přikývl. „Měli bychom poslat další. I když ona je to hlavně práce pro Michala a Janu.“ Povzdechl 
si. „Stejně se nestihneme dozvědět všechno, co bychom měli. Zdevastujeme krajinu předtím, než se 
stačíme dozvědět všechno důležité. A pak už bude na výzkumy možná pozdě.“ 
Henry zavrtěl hlavou. „S tou devastací to nebude tak zlé. Domy prostě vyrostou a zapustí kořeny, to 
je všechno.“ 
„Jenomže roboti kvůli domům budou muset zničit tisíce čtverečních kilometrů krajiny,“ opáčil Paul. 
„Jestli nám to Země dovolí,“ poznamenal Henry. 
Paul se trochu zasmál. „Jestli nám to dovolí,“ zopakoval. „A to je právě to. Nevím, jestli by to bylo 
správně. Nevím, jestli máme právo zničit tuhle planetu.“ 
Henry si odfrkl. „Jestli máme právo ji zničit? Paule, zamysli se! Máme právo přežít?“ Paul přikývl. 
Henry rozhodil rukama. „Tak se tak hloupě neptej.“ 
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V tu chvíli vešla do místnosti Lai. Nesla si snídani a zívala. „Dobré ráno,“ pozdravila. Posadila se k nim 
a usmála se. „Nějaké novinky?“ zeptala se. 
Henry zavrtěl hlavou. „Pořád to samé. Čekají nás hory a hory práce,“ prohlásil. 

 
*** 

 
Ve velkém sále v budově Výzkumu bylo rušno. Brown tam pořádal konferenci na téma dopravování 
vzorků z Insanie. Dalším bodem programu byla také diskuze na téma navrácení astronautů na Zemi. 
Konference byla přístupná veřejnosti a byl o ni dost velký zájem, takže galerie sálu byla plná lidí. 
„Vítám vás všechny na této konferenci,“ zahájil setkání Brown po zaznění signálu, který značil 
začátek. „Sešli jsme se, abychom prodiskutovali správnost posílání vzorků ze zkoumané exoplanety 
na Zemi. Měl bych vám asi ještě v krátkosti připomenout plán. Vědci sbírají vzorky, které potřebují 
prozkoumat lepšími přístroji, než jsou ty, které má posádka Fortuny k dispozici. Proto jsme se 
dohodli, že využijeme možnosti rychlého přesouvání hmoty pomocí teleportu a vzorky budeme 
přesouvat postupně. Myslím si, že by to mělo probíhat bez problémů a bude to také časově 
úspornější.“ Někdo v sále se přihlásil. „Ano?“ zeptal se Brown. 
Člověk, který se hlásil, vstal. „Jste si jistý, že nehrozí znehodnocení vzorků?“ zeptal se. 
„Proč by mělo nastat?“ podivil se Brown. 
„Domnívám se, že by je mohla poškodit teleportace. Pokud si dobře vzpomínám, tato technologie 
funguje na principu rozkládání hmoty a jejího opětovného spojování. Proto si myslím, že kdyby byly 
poslány po teleportační paprsku nějaké vzácné materiály, mohlo by je to skládání znehodnotit.“ 
Brown svraštil obočí. „V tomto problému se bohužel moc nevyznám. Je tady pan Evans?“ zeptal se 
s nadějí. 
„Ano, jsem tady,“ ohlásil se John. „Domnívám se, že nehrozí nebezpečí, že by se vzorky teleportací 
znehodnotily. Rád bych vysvětlil proč. Hmota se v pravém smyslu nerozloží, jen přemění na 
energetický impulz a zpět. Při žádném pokusu ani při přemisťování kosmické lodi s posádkou nedošlo 
k chybě, takže vzorky by měly dorazit v pořádku.“ 
Tazatel přikývl. „Dobře. Ale dovolte mi prosím ještě jednu otázku.“ 
„Prosím,“ vybídl ho Brown. 
„Co když s sebou vzorky přinesou na Zemi nějakou nebezpečnou infekci?“ V sále to souhlasně 
zašumělo. 
Brown přikývl. „Na tohle by vám zase nejlépe odpověděl biolog, ale dokonce i já vás mohu ujistit o 
tom, že takové nebezpečí téměř nehrozí. Všechny dosavadní údaje svědčí o tom, že prostředí na 
planetě je bezproblémové, a vzorky budou navíc drženy v přísné karanténě.“ 
„Děkuji, to mi stačí,“ usmál se tazatel. V tu chvíli se ale přihlásil další člověk o slovo a Brown mu ho 
udělil. 
„A jak to bude s návratem astronautů na Zemi?“ zeptal se. 
„To vám povím naprosto přesně. Po skončení výzkumů na Insanii se jich část vrátí na Zem a část 
zůstane na planetě.“ 
„Myslím, že jsme se špatně pochopili,“ zasmál se nervózně člověk, který položil otázku. „Já myslel, 
jestli budou astronauti po návratu na Zemi izolováni?“ Sálem se znova nesla vlna souhlasného 
šepotu. 
Brown stiskl rty. „Několik dnů nebo možná i v krajním případě týdnů budou samozřejmě izolováni, 
aby znovu přivykli gravitaci Země, a abychom se ujistili, že s sebou nenesou nějaké cizí 
mikroorganismy.“ 
Tazatel nepřesvědčeně kývl. „To je sice obvyklý postup, ale já si myslím, že by měli být drženi 
v karanténě doživotně,“ opáčil. Tentokrát zavládlo rozpačité mlčení. 
Brown se zhluboka nadechl. „Domnívám se, že to nebude nutné. Konec konců, existuje plán, ve 
kterém se říká, že by bylo možno na Insanii přestěhovat část lidí, takže pokud by se něco takového 
uskutečnilo, nemůžeme se bát styku s lidmi, kteří přijdou z druhé planety.“ Tazatel přikývl a posadil 
se, očividně ale nebyl přesvědčený úplně. Po skončení konference Browna zastavila Lina Dellová. 
„Pane prezidente,“ zavolala na něho. 
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Brown se otočil. „Ano? Co si přejete?“ zeptal se. 
„Jenom jsem vám chtěla říct, že misi Kolumbus zítra povolíme odložit ochranné obleky. Už jsou tam 
skoro měsíc a výsledky vypadají příznivě. Myslela jsem, že byste to měl vědět.“ 
Brown se usmál. „Děkuju,“ řekl. 

*** 
 

Bylo krásné ráno a vědci si po snídani dopřáli chvíli volna. Lai zašla do řídicí místnosti zkontrolovat 
zprávy z Perthu. 
 
Život na Insanii se pomalu zaběhl do příjemné rutiny. Lai s Paulem nemohli jako astronomové příliš 
pomoci s výzkumy na planetě, ale snažili se pomáhat, kde to bylo možné. Čekali na výsledky sond, 
které Fortuna vyslala na průzkum insanijské soustavy, a začali sestavovat ucelený obraz Tristana a 
Isoldy. 
 
Lai si poslechla zprávu a spokojeně se usmála. Potvrdila příjem, přidala nejnovější informace a potom 
odběhla ke kajutám. Zaklepala na ně a počkala, až všichni vyjdou. Překvapeně se na ni zadívali. „Mám 
pro vás skvělou zprávu,“ prohlásila. 
„A to?“ zeptal se Henry. 
„A to, že můžeme jít ven bez obleků.“ Lai zářila. Už dlouho se na to těšila, a teď se nemohla dočkat. 
Zdálo se, že i ostatní zpráva potěšila. 
„Půjdeme hned?“ zeptal se Paul a v hlase mu zněla dychtivost. 
Henry se usmál. „No nevím, měl jsem v úmyslu ještě tak patnáct minut zírat do zdi,“ prohlásil. 
Paul mávl rukou a odešel do řídicí místnosti. Počkal, až přijdou i ostatní a potom se postavil k průlezu. 
„Pegase, otevři dveře,“ přikázal. 
„Provedeno,“ odpověděl počítač. 
„Počkej,“ namítl Michal. „To chceš prostě jen tak jít ven?“ zeptal se. 
„Proč ne?“ opáčil Paul udiveně. 
„Vždyť jsi ani nezkontroloval teplotu,“ pokračoval Michal. 
„Plus mínus dvacet dva stupňů,“ odpověděl Paul. „Před snídaní jsem se podíval. Klid,“ dodal, když 
viděl, jak Michal nespokojeně vrtí hlavou. „Není se čeho bát. Už to máme posvěcené i z Perthu,“ řekl 
a zatlačil do dveří. Jana Michalovi položila ruku na paži a usmála se na něho. Potom vyšla ven za 
Paulem. Michal ji o něco váhavěji následoval a za chvilku se přidali i ostatní. Venku foukal docela silný 
vítr. Paul se zhluboka nadechl a poprvé zjistil, jakou má Insania vůni. Byla to zvláštní směs pachu 
sena, mokrého listí a čehosi nedefinovatelného, co ale nebylo vůbec nepříjemné. Zavřel oči a chvíli 
jenom tak stál. Bylo neuvěřitelně příjemné cítit po všech těch týdnech strávených v ochranném 
obleku nebo v modulu na kůži opravdový vítr. Cítil se zvláštně. Nepatřím sem, uvědomil si. Tohle není 
můj domov. Otevřel oči a rozhlédl se po nezvyklé, ale už známé krajině. Ale třeba se to časem změní, 
až tady budu žít, pomyslel si. 

 
*** 

 
Martin si s pocitem lítosti naposledy prohlédl plány, které vypracoval pro podzemní města, a potom 
s povzdechem vypnul iluzor. Uvažoval nad tím, co bude dělat dál. Už měl několik nabídek, ale zatím 
na žádnou z nich neodpověděl. Z nějakého důvodu se mu nechtělo opustit podzemní města. Vložil do 
nich všechno, co uměl. Vydělal si hodně peněz, ale zjistil, že k projektu ho váže i něco víc než jen 
smlouva. Počátečního nejasného podezření se rychle zbavil a seznámil se s lidmi, kteří byli ve svých 
oborech odborníci na slovo vzatí a se kterými si měl hodně co říci. 
Chystal se, že se pořádně podívá na nabídky, když mu najednou zavolal Land. Martin si zapnul malý 
iluzor a přijal hovor. Objevil se před ním usměvavý Land. 
„Dobrý den,“ pozdravil Martin překvapeně. 
„Dobrý den pane Johnsone,“ odpověděl Land. „Mám pro vás další nabídku.“ 
Martin se nechápavě zasmál. „Nabídku? Vždyť svůj úkol jsem splnil,“ namítl. 
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Land přikývl. „Ano, a nadmíru dobře. A rychle. Uplynul teprve měsíc. Abych pravdu řekl, jste ještě 
lepší, než jsme předpokládali.“ 
Martin se téměř začervenal. „Moc mě nechvalte. Vyšel jsem ze starých postupů a několika svých 
rozpracovaných plánů. Navíc se ještě musí materiály otestovat v reálu, ne jenom v simulacích.“ 
Land ho zarazil. „To není jen moje hodnocení. Moje nabídka se týká právě toho testování. Byli 
bychom všichni rádi, kdybyste byl přítomný výrobě a testování materiálů, a potom i kontroloval 
stavbu.“ 
Martin se zarazil. „To myslíte vážně?“ zeptal se. 
Land přikývl. „Úplně vážně. Vy přece nejste jenom teoretik.“ Martin se málem hryzl do rtu. „Dám vám 
čas na rozmyšlenou,“ dodal Land. 
Martin se zamyslel, ale odolával jen chvilku. K čertu s nabídkami, pomyslel si. „Není třeba,“ řekl 
nahlas. „Přijímám.“ 
 

*** 
 
Návratový modul už byl plný vzorků a vědci čekali jenom na pokyn z Perthu, aby ho mohli odeslat na 
Zemi. Jednou ráno konečně dorazil. Zjistila to Jana a přišla za Paulem. Byli v modulu sami, protože 
ostatní vyrazili do terénu. Střídali se a v modulu zůstávaly vždycky náhodně vybrané dvojice. 
„Máme zahájit operaci s návratovým modulem,“ řekla Jana. 
„Už?“ podivil se Paul. 
„No, já myslím, že vzorky by měli stačit,“ pokrčila Jana rameny. 
„Když myslíš…“ S návratovým modulem měla odletět i Fortuna. O tom, jak dlouho zůstane na oběžné 
dráze Země, rozhodoval Výzkum a také ještě to, zda některý z vědců bude chtít letět na Insanii a 
připojit se k výzkumům. Astronauti při tom měli nerušeně pokračovat v práci na Insanii. 
„Počkáme, až se všichni vrátí ze svých expedicí a přinesou zbývající vzorky,“ navrhl Paul. 
„Dobře,“ souhlasila Jana. „Ohlásím to Perthu.“ 
„A co mám dělat já?“ zeptal se bezradně Paul. 
„No, což o to, práce je tu víc než dost,“ řekla Jana s potutelným úsměvem. 
„Ne, Jano, žádné obří vážky už chytat nebudu,“ ohradil se Paul s pozvednutými dlaněmi a zděšeným 
výrazem v očích.  
Jana se zazubila. „Škoda,“ povzdechla si, „a já si myslela, že mi chytíš jednoho toho roztomilého 
tvorečka, co vypadá jako přerostlý brouk se psím výrazem.“ Teď byla řada na Paulovi, aby vzdychl. 
„Měl jsem vědět, že když s námi poletíš jako bioložka ty, tak se do toho vrhneš po hlavě.“ 
„Je to moje povinnost,“ usmála se Jana. 
„Když už budeš posílat zprávu Perthu, měla bys je upozornit na ty zrůdičky, co jim posíláme.“ 
„To nejsou zrůdičky, Paule! To je ukázka zdejší fauny.“ 
„Ale vypadá to jako zrůdičky,“ trval zlomyslně na svém Paul, protože věděl, že Jana je opravdu 
vášnivá exobioložka, a hlavně exobioložka, která konečně získala příležitost zkoumat skutečnou cizí 
přírodu, a Paul si ji kvůli tomu rád dobíral. 
„Zrůdička jsi tady maximálně tak ty,“ oplatila Jana Paulovi stejnou mincí. 
„To vím už dávno,“ opáčil nevzrušeně Paul. „Ale nechme toho. Není to zvláštní?“ zeptal se po delší 
odmlce. 
„Co?“ podivila se Jana, která už byla na odchodu. 
„Nikde jsem na Insanii neviděl skutečné savce, plazy a dokonce ani ptáky. Jenom ten přerostlý hmyz.“ 
„To zatím nedokážu si to vysvětlit.  Buď se tady vývoj ubíral úplně jiným směrem než na Zemi, anebo 
že se tady udála nějaká katastrofa, která vyhubila všechny vyspělejší formy života kromě hmyzu, 
takže vývoj začal téměř od začátku.“ 
Paul se zamyslel. „Zajímavá hypotéza,“ podotkl. „To by vysvětlovalo všechny ty polobrouky s vnitřní 
kostrou a svaly.“ 
„To už nejsou brouci, ale přechod k vyšším formám života,“ opravila ho Jana. 
„Možná kvůli té katastrofě, o které mluvíš, tady nežijí žádní inteligentní tvorové podobní lidem,“ 
pokračoval Paul. 
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„Je to celkem možné, ale to nezjistíme, dokud nenajdeme stopy, které po té tragédii musely zůstat. A 
navíc, proč by musely být inteligentní bytosti podobné lidem? Proč by nemohly vypadat jako hmyz?“  
 
Potom se rozešli. Paul šel zkontrolovat měřič seizmické aktivity, který nainstalovali poblíž. Uvažoval 
nad tím, co mu řekla Jana. Bylo opravdu možné, že se na Insanii odehrála nějaká katastrofa, která 
téměř vyhubila veškerý živo? Bylo to něco takového, co se teď chystá na Zemi? přemítal. Možná je to 
jakýsi cyklus, při kterém jednou za čas vymřou všichni inteligentnější živočichové, kteří nemají dost 
vůle k přežití, nebo kteří jsou neschopní přežít, protože jsou příliš těžkopádní. Jako potopa světa, při 
které zemřeli všichni zlí lidé. Zasmál se vlastnímu nápadu. Na Insanii se zatím nic neobvyklého nestalo 
a to Paula proti jeho vůli dráždilo. Ne, že by toužil po dalších komplikacích, ale když letěl ze Země, 
v koutku duše věřil, že na Insanii najdou něco víc než groteskní brouky. 
 
Když měl volnou chvilku, rád si představoval, jak na Insanii převezou i pozemskou faunu a flóru. Říkal 
si sice, že by to byl neoprávněný zásah do insanijské přírody, ale na druhé straně zase argumentoval 
tím, že by mohly oba systémy žít v symbióze. To se ale dalo jen těžko určit. Pravděpodobně by 
k něčemu takovému došlo, ale ne hned a muselo by se také pečlivě vybírat, které rostliny a zvířata se 
na Insanii přestěhují. Jakmile Paul zkontroloval měřič, sedl si do vysoké trávy a zadíval se na oblohu. 
Všechno bylo klidné a mírumilovné. Zauvažoval nad tím, že si lehne, ale potom to zamítl. Přece jen 
ještě měl z insanijských rostlin určité obavy. Zvedl se a zakopl o kámen. Zpod něho se vyvalili malí 
hnědí tvorečci a zmateně pobíhali kolem. Paul si je chvilku prohlížel, potom se zvedl a odešel o 
kousek dál. Neměl je rád. Podle toho, co Jana zatím vyzkoumala, žili podobně jako mravenci, jenže 
byli velmi draví. 
Přes všechny výzkumy, které na planetě prováděli, toho o Insanii věděli zatím jen velmi málo. Už jen 
fauna a flóra byly tak rozmanité, že jejich výzkumem by se mohli zabývat do konce života. 

 
*** 

 
Ann se právě chystala jít domů. Vyšla z navigátorské místnosti a zamířila do vestibulu. Na orbit 
dorazila Fortuna se vzorky a vědci už je zpracovávali, ale Ann se zdálo, že má čím dál tím méně práce. 
Navigátoři mise Kolumbus prakticky jenom zpracovávali stará data, a když se něco stalo, dozvěděli se 
to až s obrovským zpožděním. Dorazila do vestibulu a najednou uviděla Johna. 
Usmál se a zamířil k ní. „Ahoj,“ pozdravil ji. 
„Ahoj Johne,“ odpověděla. 
„Tak co?“ zeptal se. 
Ann pokrčila rameny. „Jestli myslíš Kolumbus, tak celkem nic. Tedy, situace se vyvíjí příznivě, ale 
nemám žádné zajímavé zprávy.“ 
John přikývl. „No, už začíná druhý měsíc výzkumů. Měli by se začít chystat osidlovací roboti a zárodky 
domů,“ řekl. 
Ann přikývla. „Měli by, ale zdá se, že se nechystají. Doufám, že si to Brown nerozmyslel.“ 
John zavrtěl hlavou. „To těžko. Hlavně pokud Insania vypadá slibně.“ 
Ann znovu pokrčila rameny. „Uvidíme.“ 
John přikývl. „Uvidíme.“ 
 

*** 
 

Prezident Výzkumu se procházel po kanceláři. Nad stolem se mu vznášela data o Insanii. Přemýšlel 
nad tím, jestli je opravdu vhodné ji osídlit. Všechno vypadalo slibně, ale připadalo mu, že čas, který 
mají vědci k průzkumu planety, je nedostatečný. Jestli máme stihnout přestěhovat alespoň část lidí, 
než asteroid dopadne, musím začít jednat hned, uvažoval. Věděl, že něco takového, jako je 
přestěhování lidí na jinou planetu, nemůže rozhodnout sám. Nervózně poklepal na stůl. Nejlepší by 
bylo poslat vědce i na další potenciálně obyvatelné planety a výsledky potom porovnat, pomyslel si. 
Jenomže na to není dost času. Otočil se k prosklené stěně a zamyšleně si promnul bradu. Potom 
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zvolna zavrtěl hlavou. Vrátil se ke stolu, chvilku zamyšleně pozoroval vznášející se data a potom 
zavolal vedoucímu astronomického oddělení. 
 

*** 
 
Když se večer všichni vrátili, Jana podala hlášení a astronauti se sesedli ke každodenní večerní poradě. 
Dnes začala Lai. 
„Dneska jsme tady zase sami,“ prohlásila. 
„Jak to myslíš?“ podivil se Paul. 
„No, Fortuna se ještě nevrátila,“ odpověděla. 
„To je pravda,“ přisvědčil Henry. 
„Je tady nádherně,“ pokračovala Lai. „Hlavně mě fascinují ty hvězdy. Nevím, jestli je jich tady víc, 
protože tu není prakticky žádný světelný smog, nebo proto, že jsme trochu blíž ke středu galaxie, ale 
každopádně jsou nádherné.“ 
„To sice ano,“ oponoval David, „ale nic se nevyrovná pohledu na pozemské nebe v horách. Pořád 
tady hledám Jižní kříž, ale samozřejmě ho najít nemůžu, a tak pro mě tohle nebe zůstává cizí.“ 
„Proč?“ zeptala se Jana. „Vždyť i tady se dají najít souhvězdí, a potom, i kdyby se najít nedala, copak 
nevidíš tu krásu? A navíc jsou tady i Tristan a Isolda a blíží se k úplňku.“ Skutečně to byla podívaná, 
jaká se pozemšťanovi nemohla nikdy naskytnout. Oba měsíce vzbuzovaly dojem, jako by to byly dvě 
velké lampy, které se blíží k sobě. Nastalo už částečné zatmění a Isolda trochu překrývala Tristana. 
Každý měsíc byl jiný, a proto každý poskytoval jiný pohled. Isolda připomínala sněhovou kouli a 
Tristan měl díky složení hornatého povrchu zelenou barvu, takže vypadal jako pokrytý lesy. 
„No, měli bychom ukončit tuhle romantickou diskusi,“ navrhl Henry, „a dohodnout se, co budeme 
zítra dělat.“ 
Lai si na něco vzpomněla. „Dneska mě něco napadlo. Když už jsme tady, mohli bychom se alespoň 
zběžně něco dozvědět o historii Insanie.“ 
„A jak?“ zeptal se Paul. 
„Mohli bychom vypustit sondu pod zem, abychom zjistili, jak se Insania vyvíjela a možná objevíme, 
proč na Insanii žije prakticky jenom hmyz.“ 
„Dobrý nápad,“ prohlásil Michal. 
„A kde?“ optal se Paul. 
„Klidně to může být blízko našeho tábora,“ odpověděla Lai. 
Jana zavrtěla hlavou. „Myslím, že teď ještě nemáme čas provádět vykopávky. Musíme zpracovat 
kompletní údaje ze sond a ty ses myslím zmínil, že potřebujete pořádně zmapovat oblohu,“ 
poznamenala a obrátila se k Paulovi. 
Ten si povzdechl. „Tak to zítra jenom připravíme a vykopávky provedeme, až budeme mít čas.“ 
Lai zívla a rozhlédla se po ostatních. „Vím, že jste už možná za den úplně vyčerpaní,“ začala, „ale mám 
takový návrh. Mohli bychom uspořádat malou noční výpravu. Jana se mi nedávno svěřila, že by ráda 
získala nějaké noční živočichy.“ 
Michal si nadšeně plácl do dlaní. „Skvělý nápad! Už dlouho jsem se chystal, že si obhlédnu insanijskou 
přírodu v noci. Ale budeme to muset ohlásit Zemi.“ 
Jana mávla rukou. „Stejně se to dozví až zítra. Lai, nahrála jsi mi do karet, díky.“ 
Henry vypadal, jako by s návrhem nebyl spokojený a mračil se. 
„Copak, co se ti nelíbí?“ zeptala se Lai, když si toho všimla. 
Henry zareagoval až po chvilce. „Co jsi říkala? Promiň, neposlouchal jsem tě.“ 
Lai si vzdychla. „Já jenom, že vypadáš, jako by ses bál strašidel a nechtěl jít ven.“ Henry se zamyšleně 
zasmál. 
„Ale ne. Jenom jsem se zamyslel.“ 
„Ale pospěšte si,“ řekla Jana, která mezitím šla ohlásit chystanou akci Perthu. Insania měla 
šestadvacetihodinový denní cyklus a bylo teprve dvacet čtyři hodin, což znamenalo, že půlnoc bude 
až za dvě hodiny, ale pro lidi nastala už teď. 
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Vědci se zvedli a šli si připravit věci na noční výpravu. Potřebovali celkem dost věcí, protože s sebou 
museli vzít bezpečnostní výstroj pro případ napadení, sběrné nádoby, přístroje na astronomické 
pozorování a světlo. Paul se těšil jako malé dítě a cítil příjemné svírání žaludku, které míval vždycky, 
když ho čekalo něco dobrodružného. Už od dětství miloval noční výpravy do neznáma. Usmál se sám 
sobě a připjal si pás s vybavením. Zkontroloval, jestli má všechno. Na opasku byl připevněn generátor 
ochranného štítu, dalekohled pro noční vidění, svítilna a smotané záchranné lanko. Ještě si nasadil 
batoh, zkontroloval, jestli má na spánku připevněnou vysílačku a seběhl po schodech dolů. Byl první, 
a tak se pohodlně opřel o zeď. To neměl dělat, protože se mu okamžitě začalo chtít spát, a tak se 
raději od zdi vzdálil a postavil se před dveře. Znovu pocítil napětí. Bude to krásné, až se sem nastěhují 
lidé, pomyslel si. Chvilku jenom tak stál, dokud se k němu nepřidal Michal. Postavil se naproti Paulovi 
a nevěděl, co má říct. Když mu ale ticho připadalo už trapné, odkašlal si a pokusil se navázat 
rozhovor. 
„Bude to zajímavé, že?“ 
„Hm,“ zabručel Paul, kterému se nechtělo mluvit. Michal to ale nepochopil a znovu si odkašlal. Paul 
se opřel o zeď a upřeně se na Michala zadíval. Čekal, co řekne. 
„Tak mě napadá, že jsme ještě pořádně neprozkoumali zdejší soustavu,“ řekl a doufal, že mu Paul 
alespoň trochu pomůže. On ale nic takového neměl v úmyslu, protože ho celá věc začínala bavit. 
Věděl, že Michal nevydrží dlouho mlčet a chtěl ho trochu popíchnout. 
„Máš pravdu,“ odpověděl lakonicky a dál si Michala prohlížel. 
Ten chvíli mlčel, ale potom Paula prohlédl. „Paule, asi tě hodně baví si mě takhle dobírat,“ 
konstatoval. 
Paul se usmál. „Jinak bych to přece nedělal.“ Michal si povzdechl a zavrtěl hlavou. „Ale musíš uznat, 
že jsem měl pravdu.“ 
Paul pokrčil rameny. „To nepopírám,“ řekl a proti své vůli zívl. „Jsem nějak ospalý,“ poznamenal. 
„Měli bychom s tím něco udělat,“ řekl Michal. 
Paul pozvedl obočí. „S mou ospalostí?“ podivil se. 
Michal se usmál. „Ne, tvoje ospalost mě momentálně vůbec netrápí. Měl jsem na mysli průzkum 
zdejší soustavy.“ 
„No, to je jednoduché. Zavoláme Perthu, požádáme o sondy s teleportační pohonem a můžeme 
vesele zkoumat. S těmi, co máme k dispozici, budeme na výsledky čekat ještě dlouho.“ 
Michal pomalu přikývl. „Hm. Víš, chtěl bych toho o zdejší soustavě zjistit co nejvíc. Nejsem sice 
astronom jako ty, ale i tak by mě zajímalo, jaké zvláštnosti tady jsou.“ 
Paul pokrčil rameny. „No, o jedné zvláštnosti bych věděl, a máme ji skoro za dveřmi: Tristan a Isolda. 
Tyhle měsíce by samy stačily na celoživotní výzkum. No řekni, už jsi někdy viděl zelený měsíc?“ 
„Ještě jsem neměl příležitost,“ řekl Michal. 
„Nebo ti plynní obři.“ 
Michal se zmateně zamračil.  „Jací obři?“ 
„Počkej, ty nevíš o našich sousedech?“ podivil se Paul. 
„Ne,“ odpověděl Michal. 
„To přece nemyslíš vážně? Zatím největší známá podivnost v této soustavě a ty o ní nic nevíš?“ 
„No, vím, že jsou tu vedle dvě plynné planety. A?“ 
Paul zavrtěl hlavou a odlepil se od stěny. „Naším sousedem je dvojobr. Jsou to dvě plynné planety, 
které okolo sebe rotují a vzájemně si kradou hmotu, takže je to vlastně jedna planeta rozdělená na 
dvě. Nějaký vtipálek je pojmenoval Janus, podle boha se dvěma tvářemi.“ 
„To jméno znám,“ připustil Michal. 
„Takže ty letíš zkoumat planetu a ani si pořádně nezjistíš údaje o soustavě, ve které se nachází?“ 
Michal zahanbeně zavrtěl hlavou. „To víš, co bys čekal od obyčejného klimatologa, jako jsem já,“ řekl 
a rozhodil rukama. 
V tu chvíli se k nim přidal Henry. „Jé, ty ženské ještě nejsou připravené?“ zabručel, když viděl jenom 
Michala, Paula a Davida, který přišel téměř zároveň s ním. „Co jim na tom tak dlouho trvá?“ 
„No, být tebou, Henry, tak o pomalém připravování se moc nemluvím. Už hodnou chvíli tady stojíme 
a čekáme,“ poznamenal Paul. 
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„No dobře, ale pořád jsem rychlejší než Jana a Lai.“ Jakmile to dopověděl, ozval se dupot a do 
místnosti přiběhly Lai s Janou. 
„Můžeme vyrazit,“ prohlásila Lai. 
„Výborně,“ zamumlal Henry a vyšel ze dveří. 
Paul se ušklíbl a přidal trochu do kroku, aby se dostal do čela výpravy. Po několika krocích se zastavil 
a dal ostatním pokyn, aby se shromáždili okolo něj. Odkašlal si. „Takže, musíme si ujasnit, jak se 
budeme během výpravy chovat. Všichni si zapneme vysílačky, abychom spolu v případě problému 
mohli komunikovat. Celou dobu se budeme držet co nejvíc pohromadě.“ 
„Paule, copak jsme nějací školáčci? Tohle všechno je přece samozřejmost,“ zaprotestoval Henry. 
Paul se trochu ušklíbl. „Henry, víš, jak to chodí. Možná je to zbytečné, ale pořád lepší strávit pět 
minut tímhle řečněním, než se potom zbytečně stresovat, až se něco stane, tak mě prosím 
nepřerušuj. Taky bych byl rád, kdybychom používali co nejméně světla. Myslím, že Tristan a Isolda 
svítí dostatečně, ale kdyby měl někdo problémy s orientací, zapněte si raději infračervené vidění. 
Tolik tedy k bezpečnostní stránce. Teď, jak bude výprava probíhat. Protože jdeme vlastně zkoumat 
celou noční přírodu, řekl bych, že bychom měli začít s pozorováním živočichů a rostlin a potom přejít 
k obloze. Co vy na to?“ 
„Cokoliv, jen když už konečně začneme něco dělat,“ souhlasil Henry. 
Ostatní mlčeli, což Paul považoval za souhlas. „Dobře, tak jdeme. První půjdu já, poslední Henry. 
Jano, teď je organizace pozorování na tobě. Až budeš chtít umístit kamery nebo něco chytit, řekni.“ 
Jana se usmála. „Dobře.“ Vydali se na cestu. 
Paul se nejdřív pozorně rozhlížel, ale když si přivykl tmě, začal si vychutnávat scenerii, která se před 
ním rozprostírala. Pohybovali se v terénu, kde znal každý kámen, ale noc krajinu úplně proměnila. Na 
louku svítily oba měsíce a jejich promíšené světlo dodávalo všemu jakýsi nadpozemský nádech. 
Všechno se koupalo ve stříbřitém jasu, který byl intenzivnější než svit pozemského Měsíce, ale přitom 
jemnější. Jak paprsky dopadaly na trávu, dělaly z ní hustý koberec. Stromy začaly rozvíjet modré listí a 
květiny se zavíraly. Potom ale Paul spatřil jiný květ, který se naopak rozvíjel. Měsíční květina, 
pomyslel si. Jak může žít? Sehnul se k ní a kývl na Janu. „Tohle musíš vidět,“ řekl. 
Jana si k němu přiklekla a uchváceně rostlinu pozorovala. Potom se vzpamatovala a zapíchla do země 
minikameru, která měla celou noc květinu natáčet. „To je krása,“ zašeptala. Květina měla tmavě rudé 
okvětní lístky, které byly přes den schované v trávě. Měla v průměru asi půl metru a nebyl vidět 
žádný stonek, ze kterého by rostla. Okvětní lístky se rozvíjely překvapivě rychle, jako kdyby květina 
spěchala a bála se promeškat byť jedinou minutu. „Tomuhle člověk neuvěří, dokud to na vlastní oči 
neuvidí,“ dodala Jana. Zatím se kolem nich nahrnuli ostatní a obdivovali květinu. 
„To je tedy něco,“ prohlásila Lai a ostatní s ní mlčky souhlasili. Když se dosyta vynadívali, pokračovali 
v cestě. Jana ještě umístila kameru na strom s dvojím listím a potom už vkročili do lesa. Tam veškeré 
kouzlo noci zmizelo. Jak postupovali hlouběji mezi stromy, měsíční světlo se vytrácelo a nahrazovala 
je naprostá tma. Nakonec nebylo vidět vůbec nic a všichni si byli nuceni zapnout infračervené vidění. 
Paulovi chvíli trvalo, než si na nový pohled zvykl. Nikdy neměl noční vidění příliš v lásce, zdálo se mu, 
že příliš zkresluje skutečnost, ale teď byl vděčný, že je má. Davida napadlo připevnit si kameru na 
ramena, aby snímala všechno okolo, protože přes infračervený filtr se dalo těžko určit, kdy procházejí 
okolo něčeho zajímavého. Paul opatrně našlapoval a zkoumal před sebou každý centimetr prostoru, 
ale i přesto jej několikrát vyděsil noční létající hmyz, kterému se nezamlouvala přítomnost vetřelců. 
Jednou dokonce přehlédl jakéhosi tvora, který se krčil na zemi, a málem na něj šlápl. Tvor zavřeštěl, a 
to Paula vylekalo tolik, že tlumeně zaklel. Jak postupoval lesem odkázaný na infračervené vidění 
poskytující mu pro něj nezvyklý obraz, uvědomil si, že má strach. Bylo to přirozené, ale musel se sám 
sobě zasmát. Postupoval asi deset minut, když si uvědomil, že mu něco chybí. Ohlédl se a zjistil, že za 
ním není Jana. Zastavil a rozhlížel se okolo sebe. Nikoho neuviděl a pocítil nepříjemné šimrání na 
žaludku. Hlavně klid, pomyslel si. Na okamžik si pomyslel, že odbočil z cesty, protože za sebou nikoho 
neviděl, ale to se mu nezdálo pravděpodobné. Proto se otočil a čekal na ostatní. Za chvilku skutečně 
zaslechl praskání větviček, jak se jeho přátelé blížili. Když si byl jistý, že ho vidí, zastavil je. „Poslyšte, 
nechci vás děsit, ale zdá se mi, že zmizela Jana,“ řekl tiše. „Neviděli jste ji někdo?“ zeptal se a doufal, 
že Jana se přihlásí a vysměje se mu, že je strašpytel. 
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Ale nikdo se neozval. „Šla za tebou, Paule,“ řekla Lai, „a tys byl dost vepředu, takže jsme mysleli, že je 
s tebou.“ 
Paul cítil, jak v něm roste napětí. „Ne, se mnou není. Zjistil jsem to před chvilkou.“ Zatracená ženská! 
To si musela na procházku vybrat tak nevhodnou dobu? „Musíme ji najít,“ řekl. 
„Ale jak ji chceš hledat?“ zeptal se Henry. „Potmě v lese… Může být kdekoliv!“ 
„Myslíš si, že jsi jediný, kdo to ví?“ utrhl se na něho Paul. „Nějak to udělat musíme. Nemůžeme ji tady 
přece jenom tak nechat!“ I když právě to bych teď nejradši udělal. Měla by si pořádně uvědomit, co 
dělá. Ona se prostě sebere a odejde! Jako bych to neříkal. Musíme se držet pohromadě. Ne, ona má 
svoje vlastní pravidla! Paul věděl, že takové úvahy jsou k ničemu, ale alespoň si jimi trochu ulevil. „No 
nic. Rozsvítíme světla a budeme ji hledat systémem sítě. Nejdřív půjdeme vpravo, když ji nenajdeme 
do hodiny, vrátíme se a zkusíme to na druhou stranu. Pokud ji nenajdeme ani tam, tak má prostě 
smůlu. Vrátíme se do modulu, počkáme do rána a potom ji zkusíme najít pomocí skútru. Budeme…“ 
„Paule,“ přerušil ho Michal, „nechci nic říkat, ale zkusil jsi jí už zavolat?“ zeptal se. 
Paul si uvědomil, že má pravdu a že na tak důležitý krok zapomněl, ale nechtěl to opomenutí přiznat. 
„A nevíš, kdy jsem to měl udělat?“ zeptal se ostře. „Zkus to ty,“ dodal mírněji, protože si uvědomil, že 
se chová nesnesitelně. Michal stiskl rty, ale nic neřekl a poslechl. Paul mezitím pokračoval 
v objasňování plánu na záchranu Jany. „Takže, budeme se od sebe držet tři metry a pokusíme se 
postupovat rovnoměrně. Mějte vysílačky zapnuté, abychom se mohli v případě problému dorozumět. 
Tak co, Michale?“ zeptal se, když viděl, že se Michal vrátil. 
„Nic,“ řekl zkroušeně. „Z vysílačky se ozývá jenom šum. Ale musí ji mít zapnutou, jinak by se přece 
neozývalo vůbec nic. Asi ji někde ztratila.“ 
„Já se snad pominu,“ povzdechl si Paul, ale už beze stopy vzteku, protože si uvědomil, že vztekat se 
nemá cenu. „Ona si nejdřív odejde kamsi do lesa, ani se neozve, a potom ztratí vysílačku. No nic, 
jdeme na věc,“ zavelel, aby ukončil svůj neplodný monolog. Vypnul si infračervený filtr a rozsvítil 
svítilnu. Ostatní následovali jeho příklad. Potom se rozestoupili do vzdálenosti zhruba tří metrů a 
utvořili jakýsi řetěz, který měl pročesávat les. Většina si svítilnu upevnila na čelenku, aby měli volné 
ruce, ale Paul ji raději nosil v ruce, protože mu dodávala trochu jistoty. Jakmile přišel o infračervené 
vidění a musel se spoléhat jenom na vlastní zrak a na svit svítilny, trochu znejistěl, ale rychle si zvykl. 
Největší potíž byla v tom, že svítilna vytvářela strašidelné stíny a tak Paul za každým keřem čekal 
nějakého živočicha. „Au!“ vykřikl Paul překvapeně, když zakopl o jakýsi vyčnívající kořen. Přísahal 
bych, že tam ještě před chvilkou nebyl, pomyslel si. Co ji to jenom napadlo? Proč mi aspoň něco 
neřekla? Vždyť jsme se mohli vypravit s ní, když uviděla něco zajímavého, přemítal a mechanicky 
pátral na cestě před sebou po jakýchkoli známkách, že by tudy Jana prošla, ale nic neviděl. Co si 
vůbec myslela? Vždyť ji něco může zabít! Paul nepřestával vrtět hlavou a jenom doufal, že nenarazí na 
Janinu mrtvolu. Náhle se ozvala vysílačka. Paul poznal Henryho hlas. 
„Pojďte sem! Rychle!“. 
Paul v jeho hlase cítil tolik naléhavosti, že ani na chvilku nepřemýšlel a dal se do běhu. Cestou 
několikrát zakopl a do tváře ho bolestivě škrábla větvička, ale nevšímal si toho a přemítal, co Henryho 
tak rozrušilo. Paulovi před očima přebíhaly obrazy, jeden horší než druhý. Henryho něco napadlo, 
Henry spadl do močálu, Henry našel mrtvou Janu a zaútočilo na něj zvíře, které ji zabilo… Raději 
zrychlil, aby se co nejdřív dozvěděl, co se vlastně stalo. K Henrymu doběhl téměř sprintem a 
udýchaně zastavil. Opřel se rukama o kolena, aby trochu popadl dech. Henry se otočil a vytřeštil na 
Paula oči. Paul si zastínil obličej rukama. „Henry, neblbni! Úplně jsi mě oslepil.“ Henry se na něj asi 
dvě sekundy překvapeně díval, potom potřepal hlavou a sejmul si svítilnu z čelenky. 
„Promiň,“ omluvil se. 
Paul mávl rukou a narovnal se, protože už mu přestala křeč v plicích. „Tak co se děje?“ zeptal se. 
Paulovi se ulevilo, že se Henrymu nic nestalo, ale to ještě neznamenalo, že se nemohlo nic zlého 
přihodit. Zdálo se, že Henry jeho otázku přeslechl. 
„Myslíš, že mě slyšeli i ostatní?“ zeptal se. Mluvil skoro šeptem a Paul se podvědomě přizpůsobil. 
„Neměj strach, museli tě slyšet. Ale co se stalo? A nenapínej mě, dneska mám překvapení až po krk.“ 
Henry ukázal k místu, kudy do lesa proudilo měsíční světlo. „Pojď se mnou. Ale tiše,“ řekl. Šel trochu 
předkloněný a opatrně odhrnoval větve, aby způsobil co nejmenší hluk. Za několik okamžiků došli na 
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místo, kde les náhle končil a přecházel v úzký kamenitý pás, za kterým zela propast. Paul snadno 
dohlédl na druhou stranu a to, co tam spatřil, mu vyrazilo dech. Asi čtyři metry pod okrajem propasti 
byla vidět široká římsa a na ní ležela Jana. 
„Jak se tam dostala?“ sykl Paul. 
„Mlč,“ napomenul ho šeptem Henry. 
Paul poslechl, i když nechápal důvod takového skrývání. Po chvilce to přece jen nevydržel. „Hrajeme 
si na Old Shatterhanda a Vinnetoua na výzvědách, nebo co?“ zeptal se. 
„Mlč!“ řekl znovu Henry, pořád šeptem, ale v jeho hlase bylo cítit zvláštní napětí, a tak Paul raději 
zmlkl. 
Přikrčení vyčkávali ještě asi dvě minuty, když Paul zahlédl, že se na protější straně něco děje. 
Z průrvy, kterou předtím nezaregistroval, vylezla obluda. Vypadala jako kříženec obří housenky a 
komára. Na délku ten tvor měřil asi dva metry, měl nesmírně masivní tělo složené ze článků, ze 
kterého mu vyrůstala obrovská poloprůhledná křídla krytá jasně červenými krovkami. Pohyboval se 
na dvanácti nohách, které se v poměru k tělu zdály být příliš tenké. Nejstrašnější na celém stvoření 
byla obličejová část. Obluda měla velké složené oči a pod nimi obrovský sosák, pod kterým se 
otevíralo cosi jako tlama. Celek působil dost hrůzostrašně. „Co to je?“ zasykl Paul. 
„To právě nevím,“ odpověděl Henry a naznačil Paulovi, aby se vrátili. Když dorazili na místo, ze 
kterého před chvíli odešli, zjistili, že opodál postává skupinka zbývajících čtyř lidí. Henry na ně zablikal 
svítilnou, aby dal najevo, kde se nacházejí. Po chvilce se k nim přidali a začali se vyptávat. 
„Henry, jsi v pořádku?“ zeptala se Lai, která vypadala vystrašeně. 
Henry mávl rukou. „Já jsem v pořádku, ale Jana moc ne.“ 
„Co se jí stalo?“ skočil mu do řeči Michal. 
„Asi je v bezvědomí, ale to není to hlavní,“ odpověděl Paul a vysvětlil, co viděli. 
„Problém je v tom, jak odtud Janu dostat. To zvíře ji pravděpodobně odneslo a má s ní nějaký záměr.“ 
„Co když ji sežere?“ zeptala se Lai vyděšeně. 
„To snad ne,“ řekl Henry. „Ale nemám tušení, jak ji odtamtud dostaneme.“ 
Paul přikývl. „To bude opravdu problém. Pokud je to dravec a rozhodne se zaútočit, tak se sice 
ubráníme, ale Janu určitě nevysvobodíme, protože kdovíkolik těch potvor uvnitř je. Jestli mají ve 
skále něco jako úl, můžou jich tam být stovky.“ 
Michal se postavil a vzdychl. „Ale něco udělat musíme,“ zamumlal. Na chvíli se rozprostřelo tíživé 
ticho. Potom se znovu ozval Michal. „Možná… Ale jistě,“ bručel. 
„Co je?  Něco tě napadlo?“ zeptal se s nadějí v hlase Paul. 
Michal luskl. „No, víš, Jana musela nějak připoutat jejich pozornost. Ty potvory asi vidí, ale ne zase 
tak dobře, abyste jejich pozornost připoutali ty s Henrym. Jana musela mít rozsvícenou svítilnu. 
Možná ji něco zaujalo a ona si to chtěla prohlédnout, když ji zahlédl ten komár, nebo co to vlastně je, 
a odnesl ji.“ 
„Možná máš pravdu, ale v čem nám to pomůže?“ zeptala se Lai. 
„Mám určitý plán. Potřeboval bych ale někoho, kdo by byl vystaven určitému nebezpečí. Koneckonců 
to může být klidně já. Nejdřív ale musíme najít místo, kudy se tahle průrva dá obejít.“ 
„Může být dlouhá celé kilometry,“ namítl Henry. 
„Může, ale jestli si dobře vybavuju, kde právě jsme, tak by měla za pár set metrů končit. Můžeme to 
přinejmenším zkusit. Ale já to dopovím. Jeden člověk by tady zůstal se mnou, aby mě jistil, ostatní by 
obešli trhlinu a vrátili by se po druhém břehu nenápadně až k místu, kde má ten hmyz hnízdo. 
Připravili by lano. Pak bychom si dali vědět, já bych rozsvítil svítilnu a snažil se přilákat komára sem. 
Jakmile by se mi to povedlo, někdo by se spustil pro Janu, ostatní by je vytáhli nahoru a počkali, až 
toho brouka já nebo někdo, kdo bude se mnou, zneškodníme.“ 
„A co když se ti to nepovede a ten komár odnese i tebe? Co budeme dělat potom?“ zeptal se Paul. 
Michal pokrčil rameny. „To nevím, ale je lepší to zkusit.“ 
„Je to jediný plán, který má naději na úspěch,“ podotkl David. 
„Takže, jdeme do toho?“ zeptal se Paul. 
„Ty jsi kapitán,“ opáčila Lai. 
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Paul cítil, jak se mu do krve nahrnul adrenalin. „Dobře. Kdo tedy zůstane?“ zeptal se. „Abych byl 
upřímný, mně se do toho moc nechce.“ 
„Já tady s Michalem zůstanu. Stejně bych vám nebyl moc platný,“ řekl David. 
Paul přikývl. „Dobře. Michale, signál ti dám vysílačkou. Kdybychom nenašli, kudy se dá průrva obejít, 
vrátíme se. Radši zkuste vymyslet ještě jeden plán.“ 
Michal kývl a vydal se s Davidem směrem, který jim naznačil Henry. Když došli na místo, pohodlně se 
uvelebili, protože mohli čekat dost dlouho. Hmyz pořád stál na římse a pozoroval Janu. „Co myslíš, že 
dělá?“ zašeptal Michal. 
David pokrčil rameny. „Nevím, možná Janu zkoumá.“ 
„Každopádně naštěstí nevypadá na to, že by ji chtěl sežrat,“ podotkl Michal. 
„Asi je zvědavý,“ opáčil David. Potom už jen seděli v křoví a čekali, co se stane. Dlouhou dobu se nic 
nedělo, až si Michal začal myslet, že druhá skupina nemůže najít přechod přes propast, anebo že se 
jim něco stalo. Znervózněl, ale právě ve chvíli, kdy už chtěl zavolat Paulovi, se ozvala vysílačka. 
„Jdeme na to,“ ozval se tichý Paulův hlas a potom signál odezněl. 
Michala zachvátila panika. Teď bylo všechno prakticky jen na něm a na Davidovi. Uvědomil si, že není 
připravený, ale spolkl knedlík, který se mu udělal v krku a přiškrceným hlasem se obrátil na Davida. 
„Začínáme.“ David jen přikývl. Oba vstali a Michal rozsvítil svítilnu. Žlutý kužel světla dopadl na 
protější stěnu propasti a vytvořil tam ostrůvek obklopený tmou. Michal začal kuželem pomalu 
přejíždět po skalní stěně, až dospěl k tvorovi stojícímu na římse. Chvíli se nic nedělo a Michal už si 
začínal myslet, že jeho plán nevyjde, když si tvor konečně všiml zdroje světla a obrátil se. Na okamžik 
jenom tak stál a vypadalo to, že přemýšlí, zda mu rušitelé stojí za vzlétnutí, potom se ale rozhodl a 
majestátně se zvedl do vzduchu. Jakmile byl v půlce propasti, začal se na protější straně spouštět po 
provaze Paul. To už ale Michal neviděl, protože měl dost starostí sám se sebou. Obrovitý hmyz kolem 
sebe vířil vzduch a vydával bzučení stokrát zvětšeného čmeláka. Michal se bál, že poryv větru, který 
tvor svými křídly vytvářel, svrhne jeho i Davida do propasti. „Běž víc dozadu,“ křikl na Davida. Ten kývl 
a ustoupil, ale to už se nad nimi vznášela hrozivá silueta. Michal nasucho polkl a cítil, jak se mu 
podlamují nohy. Měl strach, ale dokázal vytáhnout zbraň, kterou měl za pasem. David učinil totéž a 
zřejmě jen čekal na vhodnou příležitost, aby vystřelil. Michalovi se do toho ani trochu nechtělo, 
protože kdyby trefil, tvor se mohl zřítit přímo na ně, a kdyby ne, mohl by se hmyz ještě víc rozzuřit. 
Přesto ale zamířil a vystřelil. Nestrefil se, ale rána tvora vylekala, takže se trochu stáhl. Po chvilce se 
ale vrátil zpátky a snášel se níž. Michal koutkem oka zahlédl Janino bezvědomé tělo, jak stoupá po 
laně vzhůru. Takže zbývalo, aby se dostal nahoru ještě Paul. Potom mohli ustoupit. Jenomže ani 
Michal, ani David nepomysleli na to, že hmyz bude tak zuřivý a bude je pronásledovat i v lese. Když se 
totiž dali na ústup v domnění, že tvor odletí, ten prostě jen trochu stáhl křídla a letěl dál. 
„Co budeme dělat?“ zavolal David. 
„Já nevím!“ vykřikl Michal zoufale. Ještě několikrát se pokusil vystřelit, ale ani jednou se nestrefil. 
Potom si všiml, že tvor už je těsně nad Davidem, který se bezmocně krčí na zemi. Michal vykřikl a 
ještě jednou vystřelil. Tentokrát byl úspěšnější, zasáhl jednu krovku. Brouk si toho ani nevšiml a snesl 
se nad Davida. Potom ho uchopil do čtyř nohou a poněkud zpomalený zmítající se přítěží se vydal na 
zpáteční cestu. 
„Ty parchante, pusť ho!“ řval za ním Michal a zběsile střílel, dokud nevypotřeboval zásobník, ale ani 
nadávky, ani střelba na útočníka nijak zvlášť nepůsobily. Michal doběhl na okraj propasti a tam zuřivě 
klel a hrozil za odlétajícím hmyzem. Jakmile se trochu vzpamatoval, zavolal Paulovi. „Tak co?“ zeptal 
se zničeně. 
Paul pravděpodobně o ničem nevěděl, protože jeho hlas zněl vesele. „Všechno se povedlo, jak mělo. 
Máme Janu a teď míříme k vám.“ 
„Radši zůstaňte, kde jste,“ odpověděl rezignovaně. 
„Proč?“ podivil se Paulův hlas ve vysílačce. 
„Ale, došlo k menšímu zkratu, abych to tak řekl.“ 
„Co se stalo?“ Paul mluvil vyděšeně. 
„Ta potvora pro změnu odnesla Davida. Asi je v pořádku, ale nebude to pro něj moc příjemné. 
Nejhorší je, že ho ten komár zanesl dovnitř, takže nebude tak jednoduché Davida osvobodit. K čertu, 
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proč se vždycky musí něco pokazit? No nic, přestanu fňukat a půjdu za vámi,“ oznámil Michal a 
vypnul vysílačku. Potom se namáhavě zvedl a odešel stejným směrem jako před chvílí Paulova 
skupina. 
 

*** 
 
Brown se posadil za stůl a prohlédl si překvapeně se tvářící iluzorové simulace vedoucího 
astronomického oddělení, Johna a Liny Dellové. „Omlouvám se, jestli jsem vás vyrušil,“ začal, „ale 
potřebuji se rozhodnout a potřebuji se rozhodnout pokud možno hned.“ 
„A v čem vám můžeme pomoci?“ zeptal se vedoucí astronomického oddělení. 
„Jde o osidlování… Insanie. Tak jí myslím říkají členové mise Kolumbus,“ odpověděl Brown. Dellová 
přikývla. „Abych byl přesný, jde o zahájení stavby,“ dodal Brown. John chápavě přikývl. Brown se 
skoro omluvně zasmál. „Víte, všechno sice vypadá ideálně, testy pomocí sond dopadly až nad 
očekávání dobře, ale nejsem si jistý, jestli už můžeme zahájit výstavbu, hlavně proto, že jakmile začne 
stavba, mohou se zničit věci, které mise Kolumbus nestačila ani zaznamenat, natož pořádně 
prozkoumat. Na druhé straně, pokud se opravdu chceme přestěhovat, musím začít jednat co nejdřív. 
A tak jsem se vás chtěl zeptat na názor.“ Odmlčel se. Tři páry očí ho pozorně sledovaly. Nakonec se 
obrátil na Johna. „Pane Evansi, jak dlouho by asi stěhování trvalo?“ zeptal se. John rozhodil rukama. 
„Těžko říct. Nevím, kolik lidí se bude chtít přestěhovat a nevím ani, kdy přesně asteroid dopadne, ale 
čím dřív se začne, tím líp. Myslím, že pokud opravdu chceme uskutečnit původní plán, to je 
přestěhovat aspoň část lidí na Insanii, už by se mělo začít.“ 
Brown přikývl. Potom se obrátil k Dellové. „Myslíte si, že pro lidi není rizikové přestěhovat se na jinou 
planetu?“ zeptal se. 
Dellová zavrtěla hlavou. „Vědci netrpí žádnými výraznějšími problémy, snad jenom že se musejí 
vyrovnat s delším cyklem. Jedinou komplikaci představují choroby, na které nemáme vypěstovanou 
imunitu, ale vzorky ukázaly, že tamní viry a bakterie fungují na stejném principu jako pozemské, takže 
na ně stačí větší množství medibotů v krvi. Ostatně i proto jsme průzkumníkům povolili odložit 
ochranný oděv. A protože máme dost údajů, můžeme velmi rychle vyvinout potřebné protilátky, 
pokud by chorobám podařilo adaptovat.“ 
Nakonec se Brown obrátil k vedoucímu astronomického oddělení. Usmál se. „Promiňte, že jsem vás 
nechal na konec,“ začal, ale vedoucí ho přerušil. 
„To vůbec nevadí,“ řekl. 
„Mise je vlastně pod vaším velením,“ pokračoval Brown. „Takže co si myslíte vy?“ 
Vedoucí pokrčil rameny. „Myslím, že nemám důvod bránit v pokračování plánu,“ prohlásil. 
Brown spokojeně přikývl. „Dobře. Děkuji. Spojím se s prezidentem Federace a začnu s ním věc řešit.“ 
 

*** 
 
Když Michal konečně po delším pátrání našel Paula a jeho skupinu, vyčerpaně se posadil a zašklebil 
se. „Co budeme dělat?“ zeptal se. 
„To by mě taky zajímalo,“ odpověděl Paul, ale v jeho hlase znělo něco zvláštního. 
„Nechceš lézt do té díry, že ne?“ přeptal se Michal. 
Paul vstal a podíval se na něj. „Přesně to chci udělat.“ 
„Blázníš?“ vyjekla Lai. 
Paul se k ní obrátil. „Podívej se, jinak odtamtud Davida nedostaneme a nepředpokládám, že by někdo 
kromě mě byl takový blázen a lezl tam. Takže půjdu já.“ 
„Paule, jsi kapitán, fajn, to uznávám, ale to přece neznamená, že se musíš chovat jako šílenec,“ řekl 
Michal. 
Paul se ušklíbl. „Přesně to jsem potřeboval slyšet,“ prohlásil. „V době mé nepřítomnosti tě pověřuju 
velením, Michale. A ne aby tě napadlo lézt za mnou, kdybych se nevrátil.“ 
Na to Michal nic neřekl, ale podal mu svoji zbraň. „Radši si vezmi ještě jednu. Nevíš, co tě uvnitř může 
potkat.“ Paul se usmál a vydal se na cestu. 
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„To víš, že jo. Ty si budeš hrát na hrdinu a budeš zachraňovat Davida a my v klidu odejdeme domů, 
když se nevrátíš. To určitě!“ zabrblal Henry. Obrátil se k ostatním. „Co budeme dělat?“ zeptal se. 
Michal pokrčil rameny a posadil se k Janě. 
 
Paul se mezitím dostal k místu, kam před chvílí upevnili provaz. Neměli čas odvázat ho z upevnění, 
měli v plánu vrátit se pro něj později, a to se mu teď hodilo. Rozhlédl se, a když se ujistil, že nikde 
v dohledu není žádný hmyz, začal opatrně slézat po provaze na římsu. Neodvážil se rozsvítit si 
svítilnu, ale ani si nechtěl zapínat noční vidění, protože se s ním špatně orientoval v prostoru. Oparně 
šmátral rukama okolo sebe a snažil se dělat co nejmenší hluk. Vešel do tmavé chodby, do které by se 
pohodlně vešli vedle sebe tři lidé. Podle toho, co nahmatal rukou, byl povrch hrubý a hrbolatý. 
V nepravidelných intervalech narážel na mezery ve stěně, pravděpodobně průchody. Občas ucítil 
chladný poryv větru přicházející seshora. Jak postupoval chodbou hlouběji do horského masivu, 
zjišťoval, že stěny začínají slabě světélkovat. Nejdříve zaregistroval zelenou barvu, postupně se ale 
odstíny stávaly zářivější a pestřejší. Co to je? podivil se v duchu. Na materiálu chodby nebyla znát 
žádná změna, takže to vpadalo, jako kdyby záři vydávala samotná hornina. Ti si ale potrpí na parádu, 
pomyslel si. Najednou zaslechl něco jako bzukot. Zabočil do chodby, ze které zvuk vycházel a ocitl se 
před vchodem do jakéhosi dómu hýřícího všemi barvami. Uvnitř zahlédl desítky odporných tvorů. 
Zdálo se, že něco zaujatě sledují. Potom mu začalo divoce tlouct srdce, když uviděl kužel světla a za 
ním Davida. 
Ten Paula zpozoroval a zavolal na něj. „Paule, pojď sem, to musíš vidět!“ Zbláznil se, nebo co? 
pomyslel si Paul a uvědomil si, že má strach. Tak nebuď přece srab! řekl si a odhodlal se vejít do sálu. 
Předtím ale zkontroloval, jestli má nabitou zbraň. Tvorové si ho ale nevšímali, zřejmě byli úplně 
zaujatí Davidem. Ten Paula přivítal s rozzářeným obličejem. „Jsou úžasní,“ řekl. 
Paul zavrtěl hlavou. „Blázníš? Vždyť tě mohli zabít! Pojďme odtud.“ 
David pohodil hlavou. „Dobře, ale nejdřív musíš něco vidět. Paul si netrpělivě povzdechl, ale zůstal. 
David vypnul svítilnu. Sál trochu potemněl a záře barev na stěnách se ztlumila. Za okamžik všechen 
hmyz ztichl a díval se upřeně na Davida. Potom začali tvorové jakoby nespokojeně bzučet. Nakonec 
David rozsvítil a přejel kuželem světla po stěnách sálu. To na hmyz působilo jako kouzlo. Jako jeden se 
všichni tvorově otáčeli za světlem a spokojeně pobzukávali. 
Paul se chtě nechtě musel zasmát. „Vypadá to, že tě mají rádi,“ podotkl. 
David zavrtěl hlavou. „Mě ne, jenom to světlo. Vypadá to, že milují světlo a barvy. Proto je zvláštní, že 
létají v noci. Ale asi to bude mít nějaký důvod. A jestli sis všiml, ještě se na tebe nepodívali. Takže 
jestli se odtud chceme dostat, musím tady nechat svítilnu.“ 
„Dobře, ale už pojď,“ pobídl ho Paul. David přikývl a postavil svítilnu na zem. Žádný tvor si ani 
nevšiml, že s Paulem odešli. Všichni fascinovaně hleděli na kužel světla. Když se konečně dostali ven 
z jeskyně a vyšplhali nahoru po laně, zaplavila Paula taková úleva, že si nemohl pomoci a začal se 
smát, až mu tekly slzy z očí. David na něj nechápavě hleděl a usmíval se. Paul mu mezi jednotlivými 
záchvaty smíchu řekl: „Odvaž prosím to lano.“ David pokrčil rameny a poslechl. Když se konečně Paul 
vzpamatoval, zapnul vysílačku a ohlásil Henrymu, že se za chvíli vrátí i s Davidem. Za docela krátkou 
dobu dorazili ke skupince. David jim všechno vysvětlil. 
„Myslím, že bychom se měli vrátit domů a dneska už raději nedělat nic jiného než spát,“ prohlásila 
Lai. 
 

*** 
 
Brown se zhluboka nadechl a zapnul iluzor, aby zavolal prezidentovi Federace, Jeffreymu Brookenovi. 
Hovor přijala prezidentova asistentka. Prezident měl skutečnou asistentku, i když na vyřizování 
hovorů by stačil jednoduchý robotický mozek. „Dobrý den, kancelář prezidenta Federace národů. Co 
si přejete?“ začala asistentka, i když Browna dobře poznala. 
Brown se usmál. „Dobrý den, tady je prezident Vědeckého výzkumu Federace národů. Přepojíte mě 
prosím na pana prezidenta? Potřebuju s ním nutně mluvit.“ 
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Asistentka Brownovi úsměv oplatila. „Počkejte okamžik, prosím.“ Její simulace zmizela a Brown se už 
bál, že Brooken hovor nepřijme, když se před ním objevila jeho simulace. 
Když uviděl Browna, překvapeně povytáhl obočí. „Dobrý den, pane prezidente,“ řekl. 
„Dobrý den,“ zopakoval Brown s téměř neznatelným povzdechem. S Brookenem si moc nerozuměli. 
„Tak co potřebujete?“ zeptal se Brooken. 
„Potřebuji vaše svolení.“ 
„Svolení? K čemu?“ 
Brown se nadechl. „K zahájení stavby na zkoumané exoplanetě. Potřebuji vaše svolení, aby se tam 
mohli přestěhovat lidé.“ 
Brooken pokýval hlavou. „To je ta planeta, kterou teď zkoumá mise Kolumbus?“ zeptal se. Brown 
přikývl. „Vypadá slibně,“ pokračoval Brooken. Odmlčel se. „Vím, že nám všem hrozí velké nebezpečí,“ 
pokračoval po chvíli. „Normálně by mi připadalo přinejmenším zvláštní chtít stěhovat lidi na skoro 
neznámou planetu kdoví kde, ale teď je to možná jediná šance, jak přežít.“ Podíval se Brownovi do 
očí. „Chcete po mně svolení. Jenomže o tomhle nemůžu rozhodnout sám. Předložím to parlamentu. 
Dejte mi dva dny. Pak zjistíte, jestli můžete stavbu zahájit, nebo ne.“ 
Brown přikývl. „Dobře. Děkuju.“ 
„Není zač,“ řekl Brooken a zavěsil. 
 

*** 
 

Bylo už odpoledne. Vědci se vzpamatovali z nočního dobrodružství a pustili se zase do práce. Jana 
celou příhodu ohlásila Zemi a teď všichni čekali, co jim na to Perth odpoví. 
Paul s Lai zůstali v modulu, protože chtěli zpracovat mapu oblohy a sestavit alespoň zběžný obraz 
insanijské soustavy. Právě čekali, až počítač něco vyhodnotí. Paul se pohodlně opřel a zavrtěl hlavou. 
„Obří létající housenka,“ pronesl tiše. „Kdyby mi tohle někdo vykládal, tak mu neuvěřím.“ 
Lai se zasmála. „Jenom dobře, že to dopadlo takhle. Klidně mohly být masožravé.“ Odmlčeli se. „Jana 
říkala, že je musí blíž prozkoumat,“ vzpomněla si. 
Paul k ní otočil hlavu. „Doufám, že ten průzkum dopadne líp než včera.“ 
„To byla nehoda,“ řekla Lai. 
Paul mávl rukou. „Vždyť já vím. Jana není hloupá. No, ostatně, má víc zkušeností než mi oba 
dohromady.“ Ušklíbl se. „Jenom nevím, co nám na to řeknou ze Země. Létající housenky!“ 
Lai pokrčila rameny. „To nevím. Ale teď bychom zase měli pracovat.“ Když dokončili mapu, už se 
stmívalo. Ostatní se pomalu začali scházet. Nakonec přišel i Michal s Janou. Všichni si udělali večeři a 
posadili se, jenom Jana šla zkontrolovat zprávu z Perthu. 
„Pusť to nahlas,“ požádal Henry. „Jsem strašně zvědavý, co říkají na náš objev.“ 
Jana si povzdechla a zapnula hlasitý odposlech. Potom se posadila. „Tady Perth,“ ozval se Annin hlas. 
„Gratuluju, létající housenky křížené s komárem jsme tady ještě neměli. Jsem ráda, že to dopadlo 
dobře. Mimochodem, parlament teď projednává zahájení stavby. Doufám, že to schválí. Tak se zatím 
mějte dobře. Konec.“ Paul seděl jako opařený. Teď se rozhoduje o tom, jestli se můj nápad vůbec 
uskuteční. Uvědomil si, že mu buší srdce. 
„Co je ti?“ zeptala se Lai vyděšeně, když uviděla jeho výraz. 
„Ale nic,“ odpověděl Paul. „To nic není.“ 
 

*** 
 
…jak pokračuje pátrání? 
Myslíme, že bylo něco zachyceno. 
Kde? 
Objekt se nenachází mezi ostatními zkoumanými. 
Je mysl dostatečně silná, aby dokázala odpovědět? 
Zřejmě ano. 
Musíme pokračovat v hledání. 
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Jistě. 
Cítíme podivné vzrušení. Možná dosáhneme toho, po čem naše mysli už dlouho touží. 
Snad, ale nedoufejme předčasně. Musíme pamatovat na ealje… 
 

*** 
 
Dva dny uběhly v napjatém očekávání. Hlasování dopadlo ve prospěch stavby, přestože dlouho to 
vypadalo, že skončí nerozhodně, nebo že jej dokonce odloží. Brooken oficiálně povolil stěhování a ve 
Výzkumu začali chystat první zásilku robotů a zárodků domů. K projektu se zatím oficiálně nepřidal 
jiný stát než Federace, i když už všechny s výjimkou Východoasijského společenství zahájily jednání 
s Federací ohledně podzemních měst i ohledně Insanie. 
 
Domy na Insanii měly doslova vyrůst. Roboti měli podle předem daného plánu založeného na mapě 
Insanie zasadit zárodky budov. Ty potom zapustí kořeny a podobně jako rostliny vyrostou. Dorostou 
do naprogramovaného tvaru a velikosti a od té doby budou veškerou získanou energii spotřebovávat 
na údržbu a provoz. Vodu měly čerpat pomocí kořenů, a aby nehrozilo vypotřebování přírodních 
zdrojů, počítalo se s částečnou recyklací. Domy měly získávat energii pomocí fotosyntézy a 
přebytečnou ukládat, takže byly zcela soběstačné. V městech byl také naplánovaný prostor na 
budovy, které se měly později přesunout přímo ze Země.  Jakmile budou města hotová, měla se na 
Insanii začít připravovat i místní síť, později teleportačně propojená se Zemí. To znamenalo, že se do 
síťových uzlů dodají robotické mozky a až přijdou lidé, přemístí do insanijské sítě svůj účet. To 
všechno ale byly plány do relativně vzdálené budoucnosti. Zatím stavba ještě ani nezačala. 
 

*** 
 

Ráno v šest hodin insanijského času zazvonil budík. Paul se pomalu probral a protřel si oči. Zívl a 
přinutil se rychle vstát z postele, protože dobře věděl, že pokud to neudělá, znovu usne. Umyl se, 
oblékl a vyšel ven. Přivítal ho chladný vzduch, který ho dokonale probral. Protáhl se a rozhlédl se po 
okolí. Bylo ještě šero a krajina se teprve probírala k životu. Nejlépe to bylo vidět na stromech s dvojím 
listím. Jana přišla na to, že zelené listy provádějí fotosyntézu a namodralé obstarávají dýchání. 
Fungovalo to podobně jako na Zemi, systémem den-noc a jediný rozdíl byl v tom, že když měly 
Insanijské rostliny rozvinuté zelené listy, nemohly dýchat, a opačně. Protože v listech byly jakési 
senzory tepla a světla, dokázal strom vyhodnotit, zda je ještě tma, nebo už začal den, takže by se dalo 
říci, že strom do určité míry vidí. Pokud světlo spolu s teplem překročilo určitou hranici, začaly se 
rozvíjet zelené listy a modré se svinovaly. Trvalo to několik hodin, a proto mohli lidé v určité době 
pozorovat, jak jsou modré listy ještě rozvinuté a zelené se už probouzejí. Paul se ještě chvíli 
procházel, ale potom se naposledy rozhlédl a vrátil se do modulu. Chvíli uvažoval, co má dělat, ale 
uvědomil si, že má hlad, a tak si začal připravovat snídani. Za chvíli do místnosti přišel i David. 
„Ahoj Davide,“ pozdravil Paul. 
„Ahoj,“ odpověděl David. Chvíli po něm se objevila i Jana a Lai, potom Michal a jako poslední Henry. 
„Dobré ráno,“ řekla Lai, „jakpak jste se na dnešek vyspali?“ 
„Ušlo to,“ pokrčil rameny Paul, „zato ty jsi vyspaná dorůžova, jak vidím.“ 
„Ano,“ přisvědčila Lai, „zdál se mi nádherný sen. Skoro prorocký, řekla bych.“ 
„Jo?“ podivil se Henry se zívnutím, „a co se ti zdálo, naše mladá krásná věštkyně?“ 
„Nedělej si ze mě legraci,“ ohradila se Lai a uculila se.  „Zdálo se mi o městech tady na Insanii. 
Vypadalo to docela povzbudivě,“ dodala. Všichni se posadili ke snídani a chvíli mlčky jedli. Potom 
Jana na okamžik vzhlédla od jídla. „Málem bych vám to zapomněla říct,“ prohlásila. „Hlasování 
dopadlo dobře.“ 
Paul položil lžičku. „A to říkáš jenom tak?“ zeptal se a hryzl se do rtu. 
Jana jenom pokrčila rameny. „Za dva týdny tady máme Fortunu s první zásilkou robotů a domů.“ 
„To je skvělé,“ komentoval situaci David. 
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„To je víc než skvělé. To je přímo ohromné!“ doplnil ho Paul. Všechno v něm zpívalo. Všichni chvilku 
slavnostně mlčeli.  
„Tak mě napadá,“ začal najednou Michal, „co kdybychom dneska provedli ty vykopávky?“ zeptal se. 
Paul byl pořád ještě příliš zaujatý myšlenkou na hlasování, a tak nejdřív nechápal, o čem Michal 
mluví. 
„Jaké vykopávky?“ zeptal se. 
Michal se na něho podíval. „Bavili jsme se o nich tuším těsně před naším nočním dobrodružstvím. 
Chtěli jsme připravit sondu nedaleko odsud, ale zapomněli jsme na to.“ 
Paul na něho chvíli zmateně zíral, ale potom si vzpomněl. „Aha, už vím.“ 
Rozhlédl se po ostatních. „Nemáme na práci něco neodkladného?“ zeptal se. Všichni kromě Jany 
zavrtěli hlavou. 
Jana se trochu nespokojeně zadívala do kelímku s čajem. „Měla jsem v plánu ještě trochu blíž poznat 
ty létající housenky. Začínají se mi líbit. No ale vykopávky by taky nemohly uškodit.“ 
Henry zavrtěl hlavou. „A že se líbí zrovna tobě,“ začal. 
Jana pokrčila rameny. „Náhodou jsou zajímavé. A hlavně naprosto neškodné.“ 
„To jsme viděli,“ zasmála se Lai. 
Jana zavrtěla hlavou. „Jenom je fascinuje světlo, to je všechno. Živí se modrým stromovým listím a 
ten sosák mají na vodu, někdy si dají i nektar.“ 
David se zamyšleně ušklíbl. „Zajímalo by mě, co na tohle budou říkat lidé, až se přestěhují.“ 
„Uvidíme,“ odpověděl Michal. 
 „Jsem zvědavá, jestli při vykopávkách něco najdeme,“ řekla Lai. 
„O tom silně pochybuju,“ odmítl Henry. 
Jana pokrčila rameny. „To snad nevadí, ne? Nebo ty nejsi rád, že se aspoň na jeden den zbavíš 
práce?“ poznamenala. 
„No, nemyslím, že by provádění vykopávek bylo zrovna odpočinkovou prací,“ opáčil Henry. 
Lai zasáhla. „Teď se nehádejte. Navrhuju vzít si robota a vyrazit.“ 
Paul dojedl a zvedl se od stolu. „Tak jdeme?“ zeptal se. Všichni se zvedli, uklidili nádobí a Lai doběhla 
pro RR2. Venku se už oteplilo, takže nebylo ani potřeba vytápět oblečení. Astronauti šli pomalu a 
vychutnávali si krásu krajiny. 
„Tak, kam půjdeme?“ zeptal se David. 
„Vzhledem k tomu, že nevíme vůbec nic, bude to asi jedno,“ odpověděla Lai. Kousek odsud za lesem 
je pěkná louka, říkala jsem si, že bychom to mohli zkusit tam. Jestli tady byla někdy nějaká opravdu 
rozvinutá civilizace, tak musíme na něco narazit prakticky kdekoli.“ 
„Dobře,“ souhlasil David. Šli pěšky, protože určené místo bylo vzdálené jenom asi dva kilometry a oni 
se chtěli projít. 
 
K lesu to měli jenom pár kroků. Zblízka vypadal opravdu majestátně. Stromy běžně dosahovaly výšky 
sedmi metrů, takže vypadaly jako sloupy antického chrámu. Uvnitř to vypadalo ještě zajímavěji. Díky 
tomu, že travnatý porost nebyl příliš vysoký, zem se zdála být potažená hustým, sytě zeleným 
kobercem. Velice zvláštní bylo také důstojné ticho lesa, které nepřerušilo žádné větší zvíře ani pták. 
Lidé se v něm téměř báli mluvit hlasitě a pokaždé byli znovu uchváceni jakousi posvátností místa. 
„Připadám si, jako bych páchal svatokrádež, když chci vykopat, co je tady ukryté,“ zašeptal Paul Lai. 
Ta ho chytila za ruku. „Myslím,“ řekla pomalu, „že takhle nějak musí vypadat ráj, jestli nějaký 
existuje,“ řekla. Paul mlčky přikývl. Pomalu došli na louku, kde chtěli vyvrtat sondu. Jakmile začali s 
přípravami, rozveselili se. Nechtěli začít kopat naslepo, a proto si s sebou vzali sondu, kterou upevnili 
na robota. Robot ji vsunul do země, a když přístroj narazil na překážku, podal o ní co nejvíc informací. 
Teoreticky mohli podobné informace získat i pomocí výsledků z geologických sond, ale vědci je 
patřičně nenaprogramovali, takže data z nich by stejně nebyla průkazná. 
„Tak to jsem zvědavá,“ prohlásila Jana. 
„To jsme všichni,“ upřesnil Henry. 
RR2 stál zatím nehybně v husté trávě. „Tak, náš milý RR,“ obrátila se Lai na robota, „budeš mít tu čest 
a první odhalíš, jestli se v dějinách téhle planety vyskytovali i jiní tvorové než přerostlý hmyz.“ 
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RR nevypadal, že by se ho to nijak dotklo, a čekal na pokyny. „Spusť to,“ řekl mu Paul. RR poslušně 
vysunul přístroj a zaryl ho do země. Na první pohled to vypadalo neuvěřitelně lehce, ale robot ho tam 
tlačil obrovskou silou. Dlouho, velmi dlouho na nic zajímavého nenarazil, až si vědci mysleli, že budou 
zklamáni. Vtom ale začal robot vydávat signál, že něco našel. 
„No výborně,“ prohlásila spokojeně Jana. 
„Co myslíš, že to je?“ zeptala se zvědavě Lai a přiblížila se k maličké obrazovce na robotovi. 
„Není tam skoro nic vidět,“ řekla Jana zklamaně. „Asi nějaký balvan.“ 
„Ukaž,“ protlačil se dopředu Michal. „Je to nějaká zeď, či co,“ rozhodl po chvíli. 
„Zeď?“ podivil se Paul. „To je zvláštní. Mohli bychom se na to podívat blíž, tedy jestli chcete?“ 
„Já jsem pro,“ pokrčila rameny Lai. „Trochu manuální práce nám jenom prospěje.“ 
„Já jsem taky pro to, abychom to zkusili, kvůli tomu tady jsme, ne?“ prohlásil David. 
„Tak dobře.“ Paul pokrčil rameny a vzal do ruky rýč. Ostatní se jich taky chopili a za velkého smíchu se 
dali do práce. Pracovali pomalu a s přestávkami, ale postupně se propracovávali až k cíli. Když 
konečně David narazil lopatou na něco tvrdého, všichni zajásali a z posledních sil odházeli hlínu, aby 
odkryli věc pod ní. 
„Co je to?“ zeptala se Jana a zvědavě svraštila obočí. 
„Vypadá to skoro jako střecha,“ podotkl Henry. 
Paul přikývl. „Měli bychom kopat ještě dál, mám dojem, že to bude velice zajímavé.“ 
„Neměli bychom to přenechat RR? Tedy alespoň tu hrubou práci,“ navrhl Michal. „Nám by to trvalo 
ještě nejmíň týden, ale robot to bude mít do večera hotové.“ 
„Já nevím,“ váhal Paul, „neměli bychom to udělat radši sami?“ 
Lai zavrtěla hlavou. „Proč, prosím tě? Práce si s tím stejně užijeme až nad hlavu, protože pokud tady 
je jedna zeď, tak tu budou i další a nejenom ony,“ podotkla Lai. „RR to neublíží a nakonec, pochybuju, 
že by se ti chtělo od rána do večera kopat díry,“ uzavřela. 
„No tak dobře,“ svolil Paul nakonec. „Ale musíte mi slíbit, že sem ještě dneska přijdeme.“ 
„Jasně,“ uklidnil ho Henry. Potom dali RR příkazy a vyrazili zpátky k modulu. 
 

*** 
 
Ann se zamyšleně procházela Perthem. Byla neděle a ona měla volno. Bylo už docela chladno a Ann si 
musela zapnout vytápění oblečení. Město bylo umyté vydatným deštěm a ve vzduchu byla cítit 
příjemná svěží vůně. Ann zamířila svou oblíbenou trasou k historickému centru města. Jak tak šla po 
nejnižším chodníkovém patře lemovaném stromy a občas ji míjeli lidé, uvědomila si, jak je ráda, že ji 
od dopravního koridoru dělí zeď tlumící zvuk. Nedokázala si představit, že lidé kdysi klidně procházeli 
okolo hlučných silnic a dokonce u nich žili. Vytvořili jsme si příjemný svět, pomyslela si a rozhlédla se 
po stromech a odbočkách k obchodním a kulturním centrům maskovaným v momentálně módních 
horách zeleně. Jenže tenhle svět zanedlouho zmizí. Jaký bude ten nový? A jak dlouho bude trvat, než 
ho přetvoříme k obrazu svému? pomyslela si. Trochu si povzdechla. Kdo ví? 
 

*** 
 
Odpoledne se astronauti rozhodli, že se půjdou podívat, co roboti vykopali. Přes den si odpočali a 
začali být zvědaví. Po cestě na louku se dohadovali, co ta zeď může znamenat. 
„Musel ji někdo postavit,“ podotkla Lai, „otázka je, na jaké úrovni ten někdo byl.“ 
„Jak se to ale dozvíme?“ namítl Paul. 
„Určitě je tam kromě té zdi ještě něco,“ řekla Jana. „Kdyby někdo našel zeď z pozemského domu, asi 
by si taky nebyl jistý, na jaké úrovni byli jeho obyvatelé, kdyby ale objevil elektrické vedení, už by to 
mohl určit přesněji.“ 
„Ale pojďme už,“ prohlásil Henry netrpělivě. 
„Vždyť jo,“ odpověděla mrzutě Lai a nazula si druhou botu. 
Za chvíli vyšli z domu a za necelých deset minut se octli na místě. Z půvabné louky se stala jedna 
obrovská prohlubeň, na které pracoval RR2. Vědci mu dali pokyn, aby čekal u lesa a sami se vydali na 
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obhlídku terénu. Přišli k  díře a pohlédli dolů. Stála v ní kopule s poloměrem velkým asi jako dva 
běžné pozemské domy. Byla vyrobená ze zvláštního lesklého materiálu, to bylo vidět i přes vrstvičku 
hlíny, kterou robot na kopuli nechal. Když se hlína smetla, ukázala se kopule v plné kráse. Třpytila se 
na slunci, jako by byla ze stříbra. Barva se nedala přesně určit, protože se měnila s každým pohybem 
pozorovatele. 
„Z čeho to může být?“ podivil se David. 
„Nechcete jít dolů? Možná tam bude nějaký vchod,“ navrhl Michal. 
„Proč ne?“ souhlasil Henry a seskočil dolů. Ostatní ho poněkud pomaleji následovali. Kopule zdola 
vypadala obrovská. 
„Pane jo,“ řekl Paul a obdivně hvízdl. „Kdo v tom asi mohl žít?“ 
Jana zavrtěla hlavou. „Každopádně museli mít aspoň nějakou inteligenci, aby dokázali postavit tohle.“ 
„Jo, to určitě,“ potvrdil Henry. 
„Jak myslíte, že vyráběli tenhle materiál?“ zeptal se David, který obcházel kopuli a obdivně vzhlížel 
nahoru.“ 
„Já nevím,“ řekla nejistě Lai a sáhla si na povrch kopule. Na pohmat nebyl materiál, za kterého byla 
kopule vyrobena, studený jako kov, byl spíše matný a jakoby hebký. „Kov to není, jedině, že by…“ 
zarazila se. 
„No dořekni to,“ povzbuzovala ji Jana. 
„Jedině, že by to vyráběli z kovových nanovláken, které by izolovaly teplo a vyráběly tak energii pro 
celou kopuli. V podstatě je to technologie, která se u nás používala asi před sto lety, než se začaly 
vyrábět rostlinné domy. To by taky vysvětlovalo, proč je povrch kopule tak hebký,“ vysvětlila 
zamyšleně svou teorii Lai. 
Henry se zamračil. „Jak myslíte, že je ta kopule stará?“ zeptal se. 
„Nevím, musíme si potom stáhnout data z RR. Je to teď tak důležité?“ zajímala se Jana. 
„Není to akutní, ale zajímalo by mě, jak stará ta civilizace byla, když dospěla na úroveň, na jaké jsme 
my byli před sto lety.“ 
„Hej, pořád tady mluvíte o civilizaci, ale ještě jsme se nepodívali dovnitř,“ zavolal David, který od 
ostatních stál o trochu dál. 
 „Našel jsi vchod?“ zeptal se pochybovačně Paul. 
„Něco tady je,“ přisvědčil David. 
„Tak pojďme, na co čekáme? Ráda bych, abychom to do večera stihli,“ povzbuzovala ostatní Jana a 
sama šla příkladem. Když došli k Davidovi, uviděli skutečně jakýsi vchod. Byl polokruhový, vysoký asi 
tři metry a mohli by se do něj vedle sebe postavit čtyři lidé. 
„To vypadá spíš jako dveře nějakého paláce,“ prohodil Paul. „Jak se leze dovnitř?“ zeptal se a 
prohlížel si vchod ze všech stran. Byl uzavřený stejným materiálem, z jakého byla vytvořena kopule. 
Chvíli bezradně stáli před vchodem, a nakonec se Henry opřel dlaní o stěnu vedle dveří a hned 
překvapeně ucukl. Na stěně se totiž rozzářil panel a ozval se nějaký hlas. Vlastně to nebyl hlas 
v pravém slova smyslu, byly to zvuky, jako když zpívá pták. Henry zalapal po dechu. „Co…co to je?“ 
Ani ostatní nevěřili vlastním očím. 
„To je panel, do kterého se musí zadat nějaký kód,“ odhadla Lai. 
„No, tak teď jsme v háji úplně,“ konstatoval Paul a ušklíbl se. 
 „Co kdybychom prostě zavolali RR, aby nám ten vchod otevřel násilím? V téhle situaci nám nic jiného 
nezbývá,“ navrhl Michal. 
„Ale nevíš, co se může stát,“ namítla Lai, „co když jsou ty dveře pojištěné proti pokusu o násilné 
vniknutí?“ 
Henry se na ni zašklebil. „Prosím tě, to je jedno. Myslím, po té době, co ta kopule byla zahrabaná 
v hlíně, to stejně fungovat nebude. A i kdyby, dveře otevře robot, takže by se nikomu nic nemělo stát. 
Dojdu pro RR.“ 
RR dveře otevřel bez nejmenších potíží. Za vchodem byla jakási prostorná hala, z jejíž velikosti bylo 
patrné, že kopule je rozdělená do pokojů. V hale se nenacházelo téměř nic, kromě něčeho, co by se 
snad dalo nazvat stolkem, kdyby to kromě dvou nohou ve tvaru převráceného „U“ mělo také desku. 
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V celé místnosti nebylo ani jedno okno a trochu světla proudilo jen otevřeným vchodem. Proto 
v místnosti panovala tma a astronauti si museli svítit. 
„Oni byli slepí?“ zeptal se polohlasem Paul. Šeptal, protože ho k tomu nutilo okolní ticho. Cítil se, jako 
by vstupoval do hrobky a rušil klid mrtvých. Mrtvá civilizace… pomyslel si. Proč asi vymřeli? 
„Měli bychom jít dál,“ navrhla Jana, rovněž šeptem. Ostatní mlčky kývli a vyrazili k nejbližšímu 
průchodu. V hale bylo průchodů celkem pět a žádný z nich nebyl uzavřený. Kvůli okolní tmě se ale 
nedalo určit, co se za nimi skrývá. Astronauti prošli průchodem do další místnosti. Napoprvé nic 
neuviděli, ale potom Lai vykřikla a zděšeně ukázala do kouta. Všichni tam v ten okamžik namířili 
kužely svítilen. 
„Co se stalo?“ zeptal se poděšeně Paul a přiskočil k Lai. 
„Já… Něco tam leží,“ řekla Lai tiše. Paul se obrátil tázavě směrem k rohu místnosti, ke kterému se teď 
soustředila všechna pozornost. Nikdo nic neříkal, protože všichni stáli zkamenělí úžasem. V rohu 
místnosti leželo mrtvé tělo. Nikdo se k němu neodvažoval přiblížit, protože ve světle svítilen vypadalo 
až neskutečně obludně. Bylo dlouhé asi dva a půl metru a ze všeho nejvíc se podobalo obrovské, 
nestvůrné kudlance nábožné. Lai se odvrátila. „Já musím ven,“ vyhrkla. Dřív, než mohl Paul něco říct, 
David se nabídl, že ji doprovodí. Lai mlčky přikývla a nechala se odvést k východu. Paul stiskl rty a 
vykročil směrem k mrtvole. Ostatní ho váhavě následovali. Tělo leželo na zemi a bylo jaksi svinuté, 
jako by v křeči. Ovšem nedalo se určit, zda je do takové polohy opravdu uvedla křeč, nebo jestli tak 
vypadalo i zaživa. 
„Co je to?“ zeptal se Michal. „Další z těch podivných zvířat?“ 
„Jak to mám vědět?“ opáčila Jana o trochu podrážděněji, než bylo na místě. 
Michal se k ní otočil. „Nerozčiluj se. Ptám se, protože nic podobného jsem na Insanii zatím neviděl.“ 
„Nemusí to být zvíře,“ navrhl Paul. 
„A co by to mělo být?“ zeptala se Jana a obrátila se na něho. 
„Třeba je to jeden z obyvatelů kopule,“ odpověděl za něho Michal. 
 „Tak pojďme dál,“ navrhl Paul. Mimozemská rasa, která vypadala jako kudlanky nábožné…? Je to 
kuriózní představa, ale konec konců, proč ne? Další místnost byla plná věcí, které snad v době života 
jejich majitelů sloužily jako nábytek. Astronauti se teď o ně ale nezajímali. Svítili do všech rohů 
pokoje, až narazili na podobný výjev jako v předchozím pokoji. Tentokrát se tam nenacházela jenom 
jedna „kudlanka“, ale hned dvě. Ležely na lehátku zavěšeném ve vzduchu, a měly klepítka pevně 
zaklesnutá v sobě, takže vypadaly, jako by se objímaly. 
„Další?“ zeptala se překvapeně Jana, spíš sebe než ostatních. 
„Jak vidíš,“ odpověděl jí Henry. 
Paul zvolna zavrtěl hlavou. „Myslím, že to takhle to bude vypadat všude,“ řekl. Asi dvě minuty stáli 
všichni v naprostém tichu a hleděli na podivné bytosti, možná zvířata a možná také inteligentní tvory, 
které zastihla pohroma tak, jak byli, jako v pozemských Pompejích. 

 
*** 

 
Podivné bytosti se nacházely opravdu téměř ve všech místnostech kopule. Jana se rozhodla, že si 
jednu kudlanku vezme s sebou a prozkoumá ji, předtím se ale musela ještě vrátit pro ochranný vak, 
do kterého ji zabalila, protože nevěděla, jak bude reagovat na venkovní prostředí. Vzala si vznášedlo, 
na které živočicha naložila, a tak se vrátila do modulu dřív než ostatní. Tam začala s předběžným 
zkoumáním, a tak když se ostatní vrátili, mohla jim oznámit první výsledky. Všichni se usadili v řídicí 
místnosti a Jana se před ně postavila jako při přednášce. Tělo ale odnesla do skladu, kam ukládali 
vzorky. Byl už skoro večer, ale venku bylo teplo, a tak nechali otevřené dveře. 
„Tak zaprvé,“ začala Jana, „kudlanka je tak dokonale mumifikovaná, že už se nemusí nijak 
konzervovat. Musela být v té kopuli zavřená celé věky.“ Potom mávla rukou. „Ale to je jedno. Z toho, 
co jsem stačila zjistit, je jasné, že nepatří ke zdejšímu hmyzu, protože má vnitřní kostru. Má centrální 
nervovou soustavu, která je umístěná stejně jako u pozemských obratlovců v hlavě. Páteř tvoří jenom 
tenká pružná kost, která umožňuje vzpřímené držení těla. V tom se podobá pozemským nižším 
strunatcům. Obdoba naší míchy je umístěná v několika zauzlinách v dolní oblasti těla. Má jakési 
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dvojsrdce, ale neproudila jím v pravém smyslu krev, ta látka má jiné složení, ale víc už budou muset 
zjistit na Zemi.“ Všichni chvíli jenom mlčky seděli a zdálo se, že přemýšlejí. 
„Je zajímavé,“ prohlásila Lai, která se z počátečního šoku už vzpamatovala, „jak je ten živočich 
podobný pozemské fauně.“ 
„To je pochopitelné,“ vysvětlovala Jana. „Evoluce se na Insanii zřejmě ubírala velice podobným 
směrem jako na Zemi. Na Zemi se ale, když vymřeli dinosauři, stali dominantní rasou savci, kdežto na 
Insanii jí zůstali plazi. Kudlanka totiž nese jejich některé velice zřetelné znaky.“ 
„A poslyš, co myslíš, že je zabilo?“ zeptal se David. 
Jana pokrčila rameny. „Vůbec netuším. Musela to ale být opravdu katastrofa obrovských rozměrů,“ 
řekla. 
Michal se trochu zavrtěl. „Co se toho týče, mám takové podezření, že mohla být vyvolána uměle,“ 
prohlásil. Všichni se k němu obrátili. 
„To myslíš zbraň?“ zeptal se Paul nevěřícně. 
Michal přikývl. „V místě, kde robot vykopali kopuli, jsem provedl rozbor půdy, a zjistil jsem, že byla 
kdysi přeměněna na kapalinu a potom znovu ztuhla. Mohlo by to být způsobené sopkou, ale na tu se 
mi zdá vrstva, která prošla zkapalněním, příliš rovnoměrná. V úvahu ještě přichází dopad asteroidu, 
ale to by se nezachovala ani kopule. Ale napadla mě ještě taková blbost. Samozřejmě pro to nemám 
důkazy, ale skoro se mi zdá, jako kdyby tady v minulosti byla použitý nějaký druh zbraně.“ 
Paul nespokojeně zavrtěl hlavou. „A jak potom vysvětlíš, že se zachovala kopule i s  mumiemi 
kudlanek?“ zeptal se. 
„Kopule jsou dost odolné a mohly vydržet i takový žár, ale kudlanky byly prakticky pohřbené zaživa, 
protože se nemohly dostat ven. Všechny ostatní živočichy by to pravděpodobně spálilo, takže 
bychom marně hledali jejich pozůstatky.“ 
Lai nevěřícně zavrtěla hlavou. „To zní příšerně,“ řekla. 
„V kopuli pohřbené pod zemí by se vytvořily ideální podmínky pro to, aby těla zůstala zachována a 
tak jsme je taky mohli najít my,“ dodal Michal. „Ale zatím je to jenom ničím nepodložená teorie.“ 
Paul se zamyslel. „Ale tím, že jsi vyslovil teorii o použití zbraně, tak vlastně připouštíš, že to byli 
inteligentní živočichové.“ 
Michal přikývl. „Je to můj názor, ale jisté to samozřejmě není. Ovšem, když ty bytosti dokázaly 
postavit kopuli z kovových nanovláken…“ pokrčil rameny. 
„Ale my nevíme, jestli tu kopuli postavily zrovna ty bytosti, co jsme v ní našli,“ namítl David. 
„Je to nejlogičtější závěr,“ odpověděla Lai. „Jenomže jestli je pravda, co říká Michal, jak se tady 
potom dokázala udržet fauna a flóra, jaká je tu dosud?“ 
Jana pokývala hlavou. „To je dobrá otázka, ale já na ni neznám odpověď. Vývoj pravděpodobně začal 
úplně znova. Ostatně, na Zemi museli živočichové přečkat několik podobných pohrom. Domnívám se, 
že někteří prvoci přežili hluboko v zemi, kam katastrofa nezasáhla. Potom asi začal vývoj skoro od 
začátku, a my jsme sem přišli v době, kdy ještě nedospěl do pokročilejšího stadia než do náznaku 
přechodu mezi hmyzem a vyššími formami života.“ 
„Takže podle tebe měla tahle planeta takové štěstí, že na ní mohl vzniknout život dvakrát,“ 
poznamenal Michal. 
Jana přikývla a usmála se. „Vypadá to tak,“ odpověděla. 
 

*** 
 
Fortuna byla naložená zárodky domů a roboty a návratový modul byl naprogramovaný. Navigátoři 
mise Kolumbus se na sebe podívali a přikývli. Ann ještě poslala na Insanii zprávu: „Tady Perth. Za 
několik dní se k vám vrátí Fortuna. Nemusíte si s ní vůbec dělat starosti. Návratový modul je 
naprogramovaný, stejně jako roboti. Vycházeli jsme z údajů, které jste nám poskytli, takže roboti už 
přesně vědí, kde mají domy zasadit. Až vypotřebují materiál, návratový modul se spojí s Fortunou a ta 
se vrátí pro další. Vás to vůbec nebude zatěžovat. Konec.“ Potom zahájila výpočty. Všichni sledovali, 
jak Fortuna zmizela. Ann se pohodlně opřela a zadívala se na prázdnou obrazovku. Uvidíme, 
pomyslela si. Uvidíme, co z toho nakonec bude. 
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*** 

 
Na Insanii přistál návratový modul s roboty, kteří se okamžitě pustili do práce. Modul roboty i 
s materiálem rozvezl podle plánu na všechny kontinenty a stavba začala. Roboti pracovali 
neuvěřitelně rychle a zanedlouho se musela Fortuna vrátit na Zemi pro další materiál. Paul růst domů 
sledoval se smíšenými pocity. Věděl, že se mu takhle plní sen, ale zároveň mu rvalo srdce, když viděl, 
že neporušená insanijská krajina musí ustoupit budoucím lidským obydlím. Domy sice zapadaly do 
krajiny, jak jen to šlo, ale přesto rušily její jedinečnost. Aby budovy příliš nevyčnívaly, často měly i 
podzemní patra, takže města krajinu docela přirozeně prostupovala, ale když si Paul představil, že za 
několik let budou insanijskou krajinou procházet nadzemní dopravní koridory, raději se šel projít 
někam, kde domy ještě nebyly tak patrné. Občas stavba bránila výzkumům, takže potom byli vědci 
mrzutí. Týkalo se to hlavně vykopávek. Ty na Zemi vzbudily senzaci a členové mise Kolumbus se toho 
o kudlankách snažili zjistit co nejvíc, ale často jim v tom bránily právě domy. Jednou v podvečer Paul 
vyšel před modul, a když uviděl docela nedaleko růst několik domů, pocítil touhu utéct od nich 
někam pryč. Vrátil se do modulu. „Lai?“ zavolal. 
Lai se po chvíli objevila v řídicí místnosti. „Co je?“ zeptala se. 
„Máš něco neodkladného na práci?“ zeptal se Paul. 
Lai chvilku uvažovala. „Vlastně ani ne,“ prohlásila. 
Paul se usmál. „V tom případě tě zvu na romantickou projížďku,“ řekl. 
„Dobře. Jenom to oznámím Michalovi, aby ostatní věděli, kde jsme.“ Za chvilku se vrátila. „Tak kam 
pojedeme?“ zeptala se, když nasedali do skútru. 
„Ke Slunečnímu jezeru,“ odpověděl Paul a nastartoval. 
„Tak to bude opravdu romantika,“ odpověděla Lai. V pohoří, které vědci pojmenovali Oblačné hory 
kvůli mlžnému závoji, který je téměř neustále zahaloval, bylo vysokohorské ledovcové jezero. Dostalo 
jméno Sluneční jezero a svoje pojmenování si skutečně zasloužilo. V kteroukoli denní dobu na něj 
byla krásná podívaná, ale nejúchvatněji vypadalo při východu nebo západu slunce. Když tam teď Paul 
a Lai zamířili, slunce už zapadalo. Jemný vítr čeřil vlny, které šuměly do večerního ticha. Zapadající 
slunce prosvítalo mezi horami lemujícími jezero a kreslilo na vlnách rudé a zlaté odlesky. Vzduch byl 
chladný a příroda se už chystala na noc. Voda jako by žhnula, a těsně před tím, než slunce zapadlo, se 
proměnila v jeden velký nádherný rudý plamen a ještě dlouho po tom, co slunce zašlo, si uchovala 
narůžovělý nádech. Vítr jemně hladil jezero i břehy a Paul s Lai mlčeli, jako by se báli narušit něžné 
noční ticho, které se nad jezerem rozhostilo. 
Nakonec Lai promluvila. „Paule, vzpomínáš si na ten poslední večer na Zemi, jak slunce zapadalo nad 
mořem?“ Paul přisvědčil. „Tehdy jsem se loučila se Zemí a myslela jsem si, že jsem nadobro ztratila 
domov. Teď ale vím, že to nebyla pravda, protože to, čím jsem se s domovem loučila, mě tady vítá.“ 
Odmlčela se. „Jsem sentimentální, já vím,“ dodala. 
Paul zavrtěl hlavou. „Já to cítím taky tak. Jenomže mi rve srdce, když vidím, jak Insanii mrzačíme,“ 
řekl. 
Lai se k němu překvapeně obrátila. „Mrzačíme?“ 
„Podívej se na všechny ty rostoucí domy. Ničíme něco, co nám nepatří,“ odpověděl Paul. 
„Jenomže nemáme jinou možnost,“ namítla Lai. 
Paul pomalu přikývl. „Já vím. Ale stejně to není správné.“ Chvíli se spolu mlčky dívali na potemnělé 
jezero. Potom Lai objal a ona mu objetí opětovala. 
„Třeba to nebude marné,“ zašeptala. „Třeba to poslouží k něčemu dobrému.“ 
Paul zavrtěl hlavou. „Nevím. Ale jsem rád, že jsme tady.“ 
Lai se usmála a odtáhla se od něho. „Tak vidíš.“ Paul se otočil k řízení a pomalu se vznášedlem zamířil 
doprostřed jezera. 
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XVII. 
 
…kdo jste? 
Jsme někdo, kdo tě hledá už mnoho času. 
Tomu nerozumím. Jak jste mě mohli hledat? 
Zatím postačí, že jsme hledali mysl, která by nás byla schopna přijmout, a našli jsme ji u tebe. 
A proč jste hledali nějakou mysl? 
Abychom mohli předat poselství. 
Poselství? A jaké? 
Zatím ještě nepřišel čas. 
Jakým způsobem ke mně mluvíte? 
Stejným, jakým nám ty odpovídáš. 
Já to vlastně ani nevím… A víte vy vůbec, kdo jsem a jak vypadám? 
Víme, jak vypadá tvoje mysl. 
Ale jak si mě vůbec představujete? Jak může mysl nějak vypadat? 
Tvoje mysl je velmi krásná. 
Opravdu? A… 
Zatím už stačily ty otázky, které jsi položila. Musíš si napřed zvykat, než spolu budeme moci být 
v přímém kontaktu déle… 
 

*** 
 
Když Ann přišla do práce a posadila se vedle Ralpha, kterého měla střídat, nečekaně se k ní otočil a 
vytvořil okolo nich zvukovou clonu. Ann se na něho překvapeně podívala, a když uviděla jeho výraz, 
projela jí hrůza. 
„Co se stalo?“ zeptala se. 
Ralph se trochu usmál. „To vypadám tak hrozně?“ zeptal se. „Na Insanii se nic nestalo, nemusíš mít 
strach, ale dobrou zprávu pro tebe nemám. Všechno je uložené v centrále, tak se podívej. Jenom 
jsem tě na to chtěl upozornit.“ Zrušil zvukovou clonu a předal Ann službu. Odešel a Ann se zmateně 
podívala na ostatní navigátory, ale ti se soustředili na svoje obrazovky. Trochu vyděšeně se podívala 
do centrály a našla tam zprávu určenou pro navigátory mise Kolumbus. Přečetla si ji a potom se 
hryzla do rtu. Opřela se a mlčky hleděla na obrazovku. To je skoro půl roku, pomyslela si. Máme o pět 
měsíců menší šanci na přežití. 

 
*** 

 
Dvacet osm měsíců do dopadu 

 
*** 

 
Prezident Vědeckého výzkumu Federace národů stál před dilematem. Věděl, že nemá právo tajit 
informaci o přesné době dopadu Alléktó, ale věděl také, že přesně tato informace může napáchat 
hodně škod. Data o asteroidu byla veřejně přístupná a každý, kdo k tomu měl prostředky, si mohl 
dobu dopadu vypočítat. Náhle Brown zjistil, že mu někdo volá. Zapnul iluzor, přijal hovor a zjistil, že 
před ním stojí Martin Johnson. Brown se překvapeně usmál. „Dobrý den,“ pozdravil. 
Martin pozdrav opětoval a trochu rozpačitě se usmál. „Je velká pravděpodobnost, že přicházím 
s křížkem po funuse,“ řekl, „ale řekl jsem si, že přece jen raději zavolám. Jde o Alléktó.“ 
Brown přikývl. „Víte o zkrácení limitu?“ zeptal se. 
Martin přikývl a trochu pokřiveně se usmál. „Tušil jsem, že je hloupost volat tuhle informaci do 
Výzkumu.“ 
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Brown zavrtěl hlavou. „Nebyla to hloupost. Právě uvažuju nad tím, jak zprávu zveřejnit, aby 
nenapáchala víc škody, než je nutné.“ 
Zdálo se, že Martin zvažuje, jestli má Brownovi poradit, nebo ne. Potom trochu pokrčil rameny. „Tak 
to prostě zveřejněte tam, kam obvykle dáváte údaje o Alléktó. To zkrácení není tak drastické, aby 
vyvolalo paniku.“ 
Brown zavrtěl hlavou „Je to skoro půl roku.“ 
Martin stiskl rty. „S tím vám nepomůžu. Ale myslím, že ani podzemní města z toho nebudou dělat 
senzaci. Ostatně, astronomie je váš obor.“ 
Brown pomalu přikývl. „Děkuji vám za radu,“ řekl. Pozdravili se a Brown ukončil hovor. Nevypnul ale 
iluzor, protože se rozhodl. Zpráva bude zveřejněna v tichosti a před tím, než to udělá, chtěl zavolat 
prezidentovi, aby případně provedl nějaká opatření. 
 

*** 
 
Ann skončila služba a chystala se jít domů, když ji zastihla zpráva o narychlo svolané poradě. Čekala 
něco takového, protože navigátoři dostali pokyn zatím neposílat misi Kolumbus informace o 
upřesnění data dopadu Alléktó. Místo k východu proto zamířila do malého konferenčního sálu. Ten se 
pomalu zaplňoval. Byli tam všichni dostupní navigátoři mise Kolumbus, několik z nich ovšem jen 
prostřednictvím iluzoru, John, několik techniků a dokonce i Brown. Uprostřed sálu stál vedoucí 
astronomického oddělení. Ann se posadila a čekala. V sále byla cítit nervozita a napětí. Po chvíli se 
zdálo, že přišli všichni pozvaní, a vedoucí začal. 
„Všechny vás tady vítám,“ řekl. „Víte, co se stalo, takže se nebudeme zdržovat dlouhým úvodem. 
S něčím podobným se samozřejmě počítalo, ale přece jenom je upřesnění data dopadu drastičtější, 
než jsme si mysleli. Naším úkolem je rozhodnout, co budeme dělat dál. Chceme na Insanii přemístit 
několik miliard lidí. Se stavbou domů není problém, to už je vyřešené. Potíž je v tom, jak tam ty lidi 
dostaneme. Teď, když po skončení mise Kolumbus budou zbývat jenom dva roky, musíme najít 
způsob, jak přemístit co nejvíce lidí v co nejkratším čase.“ 
Všichni přítomní technici se zamysleli a jeden po delší chvíli zvedl ruku. „Myslím, že znám řešení.“ 
„Mluvte, prosím,“ vybídl ho vedoucí. 
„Určitě si všichni přítomní vzpomenou, že Astronomický výzkum vlastní velké dopravní plošiny. Ty 
zatím nebyly uvedeny do provozu a jsou stále ještě na Zemi. Pokud je dokážeme dopravit na oběžnou 
dráhu, máme vyhráno. Potom jsou taky někde uskladněné starší lodě, které ale musejí projít 
generální opravou a taky do nich musí být nainstalován teleport.“ 
„Jenže každé přemístění bude trvat několik dní,“ namítl jiný technik. 
V tu chvíli se přihlásil Evans, který byl také přítomen. Brown mu udělil slovo. „Myslím, že to 
přemisťování zase tak velký problém nebude,“ řekl. „Snažím se odstranit chybu v několikanásobném 
teleportu a myslím, že už jsem blízko. Pokud by fungoval, jak si představuju, doba cesty by se hodně 
snížila.“ Stiskl rty. „Musím propočítat, kolik plošin bude ve skutečnosti potřeba, ale myslím, že lodě, 
které má Výzkum k dispozici, stačit nebudou.“ 
„Můžeme vyrobit další,“ řekl jakýsi technik. 
Přihlásil se Ralph, tedy spíše Ralphova simulace. „Promiňte, ale napadá mě jedna věc. Nestálo by za 
to zkrátit dobu výzkumů? Měli bychom potom víc času na přesun lidí.“ Mezi přítomnými navigátory-
lékaři a biology to zašumělo. 
Za všechny se ozvala Eva Deyerová. „Půl roku je už tak málo. Jak ještě chcete výzkumy zkracovat? O 
In… té exoplanetě nevíme zdaleka všechno potřebné. Pokud by se tam přestěhovali lidé a my neznali 
všechna rizika, riskujeme jejich zdraví, možná životy!“ 
Ralph pozvedl ruce v uklidňujícím gestu. „Jejich životy riskujeme, i když si nepospíšíme.“ Deyerová 
stiskla rty. 
Začínající hádku ale přerušil jeden z techniků. „Myslím, že by nám zkrácení výzkumů prospělo.“ 
Deyerová zuřivě zavrtěla hlavou. 
„Poslyšte, a co kdybychom udělali kompromis?“ ozval se vedoucí astronomického oddělení. 
„Výzkumy ukončíme za měsíc. Vědci se měli dvakrát přestěhovat. Přestěhují se jen jednou a udělají to 
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co nejdřív. A až odletí, budeme mít pořád ještě údaje ze sond.“ Deyerová si nespokojeně povzdechla. 
Vedoucí se rozhlédl. „Myslím, že to je nejlepší řešení.“ Nadechl se. „Dobře, budeme hlasovat a 
výsledky potom navigátoři oznámí misi Kolumbus.“ 

 
*** 

 
Andrew Smith se cítil jako před popravou. Ležel na posteli a díval se do stropu. Skončil jeho soudní 
proces a on se měl zanedlouho dozvědět rozsudek. To, že ho odvedli do cely, místo aby na svůj osud 
čekal v budově soudu, mělo tu příčinu, že soudce, porotci a vůbec všichni, kdo měli co společného se 
soudem, i návštěvníci procesu, chtěli jít na oběd. Proto byla před vynesením rozsudku vyhlášena 
dvouhodinová přestávka. Proces trval dva měsíce, a to jenom proto, že se k prvnímu přelíčení 
náhodou nachomýtlo pár novinářů, kteří v soudní síni zůstali z nějakého jiného přelíčení, a zveřejnili o 
Andrewovi článek s mnoha fotografiemi. Lidé se o jeho případ, z velké části jenom z nudy, začali 
zajímat, a dokonce poslali soudu petici, ve které požadovali, aby byl Andrew propuštěn. On zatím 
vůbec nechápal, čím si zasloužil takovou přízeň, a později pochopil, že lidi zřejmě vzrušoval jeho osud, 
jako příběh žárlivého milence, který se z lásky pokusil zabít svého soka. Andrewovi ale vůbec 
neimponovalo, že si z něho lidé vytvořili postavičku na hraní. Věděl, že je vinen a pociťoval svou vinu 
o to víc, že člověk, kterého zranil, nakonec zemřel. Kromě toho byl stále ještě v šoku z toho, že ztratil 
nejen iluzi, ale také lásku, kterou až do této doby považoval ve svém životě za hlavní. Od té doby, co 
žil ve vězení, se horečně vrhl do práce. Když mu jako prominentnímu vězni dovolili využívat účet v síti, 
pustil se do studia těch děl z oblasti robotiky, která ještě neměl možnost přečíst a vytvářel vlastní 
teorie, ale veškerá práce měla smysl jen pro něj. I kdyby ho soud osvobodil, Andrew se bál, že bude 
mít jen malou šanci získat zase dobrou pověst. 
Od té doby, co z vězení odešel Paul, propadl apatii. Mezi vězni nenašel nikoho, s kým by se mohl 
opravdu spřátelit, a dozorci o společenskou konverzaci přílišný zájem nejevili. V průběhu procesu 
musel Andrew svého advokáta někdy litovat. Byl to mladý sympatický člověk, který nedávno dokončil 
studium, a ze všech sil se snažil, aby se Andrewův případ obrátil v jeho prospěch, ale moc se mu to 
nedařilo, protože mu v tom Andrew vůbec nepomáhal. Většinu času totiž seděl na lavici 
obžalovaných a mlčel, nebo co nejstručněji odpovídal na otázky, a téměř vůbec se nepokusil 
obhajovat. 
Náhle někdo zaklepal na dveře Andrewovy cely. „Můžu dál?“ 
„Jistě,“ usmál se Andrew a posadil se. 
Vešel jeho advokát. „Posaďte se,“ pobídl ho Andrew. 
„Přišel jsem vás povzbudit,“ oznámil mu advokát s úsměvem. 
„A co mi můžete tak povzbudivého sdělit?“ oplatil mu úsměv Andrew. 
„Myslím, že nedostanete nejvyšší možný trest.“ 
„To je opravdu skvělé,“ prohodil Andrew mírně ironickým tónem. 
„Vy nemáte radost?“ podivil se advokát. 
„Ani ne,“ odpověděl po pravdě Andrew. „Upřímně, moc mi na tom už ani nezáleží.“ 
Advokát si povzdechl. „Proč jste se alespoň neobhajoval? Nebo, proč jste nepřijal tu nabídku na 
rozhovor? Mohl jste dostat mnohem mírnější trest.“ 
Andrew vstal a přešel ke stolu. Obrácený zády k advokátovi odpověděl. „Zabil jsem člověka, a to 
mluví za všechno.“ 
„Ale…,“ pokusil se advokát o námitku. 
Andrew se prudce otočil. „Vím, co mi chcete říct. Jenže já jsem ho zabil. To je fakt. Ptáte se, proč jsem 
se neobhajoval. Nemohl jsem. Já se totiž cítím vinen, i kdyby porota stokrát řekla opak. Soud mě té 
viny nezprostí.“ Andrew pustil okraj stolu, který až dosud křečovitě svíral a zdálo, že se trochu uvolnil. 
Znovu se posadil na postel a mdle se usmál. „Ale vy si s tím nelamte hlavu,“ řekl, „pojďme raději 
mluvit o něčem jiném.“ 
„Dobře,“ souhlasil advokát. Chvíli bylo ticho, a potom začal: „Vy tady něco vyrábíte?“ zeptal se a 
ukázal přitom pohledem na stůl, kde Andrew zapomněl svůj iluzor a zapnutou iluzorovou simulaci 
robotického mozku. 
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Andrew se podíval na stůl a mimoděk se usmál. „Tohle je taková hloupost. Robotický mozek napnutý 
přes celou síť. Jeden můj známý si myslí, že je to zvrhlost.“ 
Advokát se zvědavě zadíval na simulaci. „A k čemu by to bylo dobré?“ zeptal se. 
Andrew pokrčil rameny. „Asi k ničemu.“ Zamyslel se. „Možná by se s pomocí takového mozku dali 
ještě lépe ovládat lidé,“ řekl potom. „Nebo by si ten mozek uvědomil sám sebe a ovládl by nás.“ 
Advokát zavrtěl hlavou. „Vymýšlíte, jak uvést do praxe antiutopii?“ zeptal se. 
Andrew zavrtěl hlavou. „Je to hloupost. Ani nevím, proč jsem tu simulaci zapínal.“ 
Advokát se podíval na hodinky. „Už bychom měli pomalu jít,“ prohlásil. 
Andrew přikývl a vstal. Advokát přivolal dozorce, a tak se vydali, Andrew mezi dozorcem a 
advokátem, k budově soudu. Úvodní ceremonie proběhly docela rychle, a soudce přešel k vynesení 
rozsudku. Andrew stál, a ačkoli si to nechtěl přiznat, cítil nervozitu. Nejen z toho, co ho čeká, ale také 
ze všech těch pohledů ze soudní síně, které se upíraly na něj a na soudce. Přišli také novináři, a 
fotografovali ostošest. Andrew byl bledší než obvykle a očekával slova, která ho vysvobodí z nejistoty. 
Soudce začal. „Andrewe Smithe, za zločin úmyslného těžkého ublížení na těle s následkem smrti 
oběti, vás jménem zákona odsuzuji k trestu odnětí svobody v délce trvání pět let. Přijímáte tento 
rozsudek?“ 
Teď se opravdu všechny oči, včetně očí jeho advokáta, obrátily na Andrewa. Udělalo se mu trochu 
nevolno a musel se přemáhat, aby neupadl. Cítil se strašně bezmocně, když viděl napjaté tváře lidí 
dychtících slyšet každé slovo. Z nějakého důvodu mu připadali jako mrchožrouti. Na kratičký okamžik 
se s ním celá soudní síň zatočila a jen silou vůle se udržel na nohou. Na chvilku zavřel oči a uvažoval. 
Věděl, že má ještě možnost se odvolat a prodloužit tak soud. Stiskl rty. Mám nebo nemám? uvažoval. 
Po chvilce se rozhodl. Nebudu to dál prodlužovat. „Ano, přijímám rozsudek,“ řekl tiše. 
„Nahlas, prosím,“ vybídl ho soudce. 
„Souhlasím s rozhodnutím soudu,“ řekl Andrew, když sebral síly, už hlasitě. Zdálo se mu, že z něj 
spadla tíha, která na něm ležela po celou dobu trvání procesu. Bylo to asi tím, že teď už věděl, na čem 
je a nemusel se obávat neznámého. Podíval se směrem ke svému advokátovi. Ten na něho zamyšleně 
hleděl. Soud skončil a Andrew se s dozorcem vydal zpět do vězení, které se mělo stát jeho domovem. 
Přiblížil se k němu jeho advokát. „Myslím, že bychom se měli rozloučit.“ 
„Asi ano.“ 
„Vím, že vám to teď bude znít jako prázdná slova, ale přeju hodně štěstí. Jsem si jistý, tohle pro vás 
není konec.“ 
 

*** 
 

Paul se právě chystal chvilku si zdřímnout, když na dveře kabiny zaklepala Jana. „Paule, pojď prosím 
do řídicí místnosti.“ 
„Dobře,“ odpověděl Paul trochu mrzutě a za chvilku tam dorazil. V místnosti už byli všichni a tvářili se 
podezřele vážně. Paul se zarazil. „Co se stalo?“ zeptal se. 
„Radši si sedni,“ vybídla ho Jana. Paul ji poslechl a tázavě se na ni zadíval. Jana se postavila k řídicímu 
pultu. „Přišla zpráva z Perthu,“ oznámila. „Myslím, že byste si ji měli poslechnout,“ dodala a zapnula 
hlasitý odposlech. 
Ozval se Annin hlas. Zněl jakoby těžce a ustaraně. „Tady Perth, u mikrofonu Ann. Srdečně vás 
zdravím. Mám pro vás dvě noviny, ale dobrá není ani jedna. První se týká Alléktó. Byla upřesněná 
doba dopadu a je skoro o půl roku kratší, než jsme si mysleli původně. Nevím, co to způsobilo, možná 
Alléktó trochu urychlil průlet okolo Jupiteru, ale každopádně je to tak. A z toho vyplývá druhá zpráva, 
ze které možná budete mít radost ještě menší. Měli jsme poradu, která vyústila v hlasování. Váš 
pobyt na Insanii skončí už za měsíc. Je mi jasné, že z toho nebudete šílet radostí, ale bude to tak asi 
nejlepší. A mám pro vás ještě jeden pokyn. Máte se co nejrychleji přemístit na jiný kontinent, pokud 
možno jinam než do mírného pásu, abyste ho stihli alespoň trochu prozkoumat ještě jinak než 
pomocí sond. Dejte co nejdřív vědět, jak jste se rozhodli. Konec.“ Všichni chvíli mlčeli. 
První promluvil Paul. „Takže už jenom měsíc. To je ohromný.“ Chvíli ještě seděl, ale potom prudce 
vyskočil a vykřikl: „Do háje zelenýho, vždyť za měsíc nemůžeme nic stihnout! A máme se přestěhovat 
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na jiný kontinent. Tenhle jsme zkoumali tři skoro tři měsíce, a ještě jsou tady místa, o kterých nevíme 
skoro nic. Jak máme prozkoumat druhý kontinent za třetinovou dobu? Půl roku byla moc krátká doba 
a teď nám ji sníží na čtyři měsíce.“ 
Lai se nadechla, jako by chtěla něco říct, ale mlčela. Po chvíli se ale přece jen odhodlala. „Myslím, že 
s tím nemůžeme vůbec nic dělat. Rozhodnutí Výzkumu nezměníme. Měli bychom poslechnout Ann a 
přestěhovat se někam jinam.“ Řekla to hořce, jako by i ona v sobě přemáhala vztek. 
„No jo, vždyť my jsme ti, kteří musí poslouchat, ne oni,“ vybuchl zase pro změnu Henry. 
Ozval se David. „Poslyšte, já si myslím, že bychom měli poslechnout. Konec konců, co lepšího 
můžeme udělat? Pravda, můžeme trčet tady, ale není lepší zjistit aspoň něco, i když na to máme tak 
málo času? Navíc mají pravdu. Pokud Alléktó dopadne dřív, než jsme čekali, bude lepší ukončit 
výzkumy co nejdřív.“ 
Paul se na něj obrátil. Cloumal jím vztek. „Že zrovna ty tady vznášíš logické argumenty. Vzpomeň si, 
co jsi dělal před třemi měsíci. Nikdy jsem tě v posádce nechtěl, protože nejsi nic jinýho než 
namyšlenej spratek. A teď se tady snažíš hrát si na chytráka. Co ty víš o nějakém průzkumu? Vůbec 
nic. Jsi tady jenom proto, že někdo mnohem lepší nemohl letět. Nejlíp bys udělal, kdybys mlčel a 
nemotal se do něčeho, čemu nerozumíš.“ Jakmile to Paul dořekl, uvědomil si, že udělal chybu a chtěl 
vzít svoje slova zpět, ale zvítězily v něm zbytky vzteku, a tak mlčel. David smrtelně zbledl, rty se mu 
křečovitě pohnuly, ale neřekl nic, prudce se zvedl ze židle a odešel. V místnosti panovalo ještě chvíli 
ticho. Nakonec vstala Lai, vrhla na Paula jediný zdrcující pohled a odešla také. Potom se začali pomalu 
vytrácet ostatní, až zůstal Paul sám. Položil hlavu na desku stolu, aby se ochladil. Co jsem to zase 
udělal? ptal se v duchu a výčitky ho bodaly jako jehly. Jsem prostě pitomec, pitomec a ještě jednou 
pitomec! nadával si v duchu a mlátil se pěstí do čela. Teď nikomu ani nemůžu přijít na oči. Kdybych 
bych tak mohl zmizet z očí sám sobě! Pomalu se zvedl a co nejtišeji odešel do své kajuty. Tam zůstal 
až do večerní porady. 
Astronauti se jako obvykle shromáždili v jídelně, ale atmosféra setkání byla nezvykle chladná. Paul se 
cítil mizerně. Cítil, že nálada klesla pod bod mrazu a chtěl s tím něco udělat, ale nevěděl, co. Chtěl se 
omluvit, ale slova mu nějak nechtěla přejít přes rty. Nakonec řekl jen: „Zítra ráno vyrazíme do 
tropického pásu. Jano, ohlas to prosím tě.“ Jana mlčky kývla a stejně mlčky se všichni rozešli do svých 
kabin.  

 
*** 

 
Ráno se Paul probudil úplně svěží a vyspaný. A do doby, než si vzpomněl na předchozí den, se 
dokonce cítil dobře. Když se ale na všechno rozpomněl, nejraději by se propadl do země. 
S povzdechem se podíval na hodinky a zjistil, že už je půl sedmé. Převlékl se a chtěl se jít nasnídat, ale 
cestou se ještě zastavil. Na chvíli zavřel oči, aby se uklidnil, potom rázně vešel do místnosti. Všichni 
astronauti seděli za stolem a bavili se. Někteří už byli po snídani, ale někteří, mezi nimi i David, ještě 
jedli. Jakmile Paul vstoupil, obrátily se na něho všechny pohledy a rozhovor ztichl, jako by ho uťal. 
Paul cítil, že ztrácí odvahu. No tak, řekni to, ať už to máš odbyté, povzbuzoval se v duchu. Nikdo ho 
nepozdravil. Paul se pokusil o chabý úsměv a přisedl si ke stolu. Na automatu zadal požadavek na 
jeden čaj a dva rohlíky. Sedl si trochu pohodlněji a nasucho polkl. „Davide,“ ozval se trochu 
ochraptěle a odkašlal si. 
„No?“ vzal ho David na vědomí a pohlédl na něj svýma chladnýma modrýma očima. 
„Já… Chtěl bych se omluvit za ten včerejšek. Promiň mi to, prosím tě. Zachoval jsem se jako blb, já 
vím…“ 
David se na malou, téměř nepostřehnutelnou chvilku zamyslel a pak se usmál. „Nic se nestalo,“ řekl, 
„všichni jsme byli rozrušení.“ Paul na něho vděčně pohlédl a šel si pro snídani. 
 
V jedenáct hodin měli odstartovat a přemístit se na jiný kontinent. Jeho rozloha byla jen nepatrně 
větší než rozloha Austrálie a většinu povrchu tvořily lesy a savany. Měl také hustou říční síť, takže byl 
pravým rájem pro biology.  Brzo ráno přišla zpráva z Perthu. Ralph jim přál hodně štěstí. Před 
jedenáctou se všichni sešli v řídicí místnosti. 
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„Tak, a zase se stěhujeme,“ povzdechla si Jana. 
Všichni se usadili do křesel a Paul se ujal řízení. Přesunout přistávací model z jednoho místa na druhý 
bylo kupodivu těžší, než s ním přistát. Modul musel letět ve vyšší části atmosféry a byl také podstatně 
rychlejší než vzdušný skútr, ale nesměl se za letu překlopit a pilot musel dávat pozor, aby místo 
určení nepřeletěl. Všechno sice řídil počítač, ale pilot musel kontrolovat, zda všechno funguje, jak má. 
Zvlášť v neznámém terénu to bylo důležité. I když pravděpodobnost, že člověk bude pozornější než 
stroj, byla mizivá, bylo potřebné, aby byl pilot seznámený i s manuálním řízením, protože se už 
několikrát stalo, že se počítač porouchal. Mohly za to především bionické jednotky, které byly 
v prvních desetiletích výroby ještě nedokonalé a hodně poruchové. Postupem času se značně 
zdokonalily, ale přece jenom byly pořád ještě posádky vesmírných lodí seznamovány s řízením 
přistávacího modulu. „Pegase, výška čtyřicet pět kilometrů nad povrch planety.“ 
„Rozumím. Provedu. Opakuji: výška čtyřicet pět kilometrů.“ Přistávací modul se vznesl a astronauti 
pocítili dost silné přetížení, nebylo to ale tak hrozné, jako když přistávali. Když se všechno vrátilo do 
normálu, mohl Paul na displeji kontrolovat všechny údaje včetně polohy Pegasu. Když ještě zadal 
údaje o poloze přistání, pohodlně se opřel do křesla. Let neměl trvat víc než deset minut. Po chvíli 
modul začal brzdit a také oznámil, že se chystá přistát. Paul okamžitě zpozorněl. 
„Mám povolení k manévru?“ zeptal se počítač Pegasu. 
„Ano, samozřejmě,“ odpověděl Paul. Astronauti znova zažili přetížení při přistávání, ale byli na něj 
připravení, takže jim nepřipadalo tak hrozné jako poprvé. Pegas průběžně udával svou výšku, dokud 
hladce nepřistál. Vědci si vybrali toto místo mimo jiné proto, že tam už stál hotový dům a oni se do 
něj mohli nastěhovat. Po přistání ještě chvilku zůstali uvnitř. 
„Tak vážení,“ prohlásila Jana, „přestože údaje jsou příznivé, přece jenom si alespoň pro začátek 
oblečeme ochranné obleky.“ 
Všichni si povzdechli, ale poslechli a pak konečně vyšli ven. Ačkoli si už na insanijskou krajinu zvykli, 
pohled, který se jim naskytl, je přece jenom ohromil. Široko daleko až k obzoru se rozkládala travnatá 
pláň. Tráva tu byla houževnatější a sytěji zabarvená. Na travnaté ploše rostl sem tam strom. Byly tu 
jen stromy s dvojím listím a zvláštní bylo, že neměly modré listy úhledně poskládané do klubíček, jak 
tomu bylo v mírném pásu, ale rostly jednotlivě. Také měly širší kmeny, které byly často duté. Obloha 
byla šmolkově modrá a nebyla na ní ani nejmenší stopa po mracích. Tu a tam po ní přelétla silueta 
nějakého velkého hmyzu, který nahrazoval pozemské ptáky. Vzduch se tetelil horkem a astronauti si 
toho také hned všimli. Jakmile vyšli z Pegasu, pocítili náraz horké vlny a okamžitě si museli zapnout 
chlazení obleků. 
„No páni, to jsme si ale vybrali místo,“ zabručel vždy nespokojený Henry. 
„Co se ti na tom nelíbí?“ zeptala se ho Jana. „Aspoň máme co zkoumat.“ 
„Jo, máš pravdu, budeme mít co dělat, abychom za ten měsíc všechno stihli.“ 
„No tak, co tam vzadu děláte?“ zavolala Lai, která už stála u jejich nového domu. „Pojďte se podívat, 
co nám tady roste za nádheru!“ 
„Že by oáza uprostřed pouště?“ zeptal se Henry a ušklíbl se. 
„No tak, nebuď jedovatý, Henry,“ zamračila se Jana, plácla Henryho přes ruku a on se usmál. Oba 
zrychlili krok, aby se dostali k domu. Na nevelkém prostoru přede dveřmi skutečně rostly květy, které 
měly nádherné pastelové barvy od světle růžové až po temně rudou. Rostly na vysokých a křehkých 
stoncích, ze kterých po stranách vyrůstaly kalichy květů. Okvětní lístky byly jemné a prosvítalo jimi 
slunce a uprostřed kalichu byla vidět kapka tekutiny. V tom byly květiny podobné svým příbuzným na 
severu, ale mnoha věcmi se také lišily. Uvnitř okvětních plátků rostly další lístky, které měly všechny 
bílou barvu. V některých květech byly tyto listy uzavřené a chránily kapku s tekutinou, v jiných byly 
rozvinuté. 
„Jsou krásné, že?“ obrátila se Lai na ostatní. Paul se usmál a přisvědčil. 
Michal si prohlížel dům, ve kterém měli bydlet. Byl hezký a docela velký a vzadu byl prostor pro 
budoucí zahradu. „Pojďte dovnitř,“ pobídl ostatní. Všichni souhlasili, a tak se brzo octli každý ve svém 
pokoji. 
 

*** 
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Nezdálo se, že by se zpráva o zkrácení limitu setkala s velkou odezvou. Částečně to bylo proto, že 
termín dopadu byl pořád relativně daleko a všichni věděli, že za tu dobu se toho může ještě hodně 
změnit, ale částečně i proto, že Brown zveřejnil zprávu tak trochu pokoutně, takže se o ní dozvěděli 
jen ti, kteří se o Alléktó zajímali, a samozřejmě lidé, kterým o tom řekli. Ale zkrácení limitu mělo ještě 
jeden v podstatě příznivý následek. Zdálo se, že jednotlivé státy se blíží dohodě o spolupráci na obou 
záchranných projektech a Výzkum dokonce obdržel několik nabídek k pomoci, kterou ale zatím 
nepotřeboval. Jen Východoasijské společenství se chovalo podivně. Nezdálo se, že by mělo zájem 
spolupracovat s ostatními a spekulovalo se o tom, že snad chystá vlastní záchranný program. 
Společenství bylo vždycky uzavřené a v posledních letech se tam začala vyhrocovat náboženská 
situace, protože hinduismus začal vytlačovat buddhismus. Hinduismus se od původního náboženství 
poněkud odchýlil a začal se přiostřovat v postoji vůči příslušníkům jiných náboženství a ateistům. 
Císař byla také hinduista a čas od času se vyskytla obava, že se bude opakovat historie velké expanze 
Velkého chalífátu poháněné radikálním islámem. Zatím se ale všechno zdálo v pořádku. Jediný dopad 
blížícího se asteroidu byl vidět na poklesu na trhu s nemovitostmi a hlavně na chování lidí. Vypadalo 
to, že přestávají myslet daleko do budoucnosti, začínali víc utrácet. V tomto bylo hlavní nebezpečí – 
že lidé ztratí naději a budou žít jen ze dne na den, že jim přestane záležet na budoucnosti. 
 

XVIII. 
 
V budově Výzkumu se konala další porada. Účastnil se jí Brown, všichni navigátoři, kteří měli co dělat 
s Fortunou a její posádkou, technici a John. Když se všichni usadili v konferenčním sále okolo 
oválného stolu, promluvil Brown. Šel přímo k věci. „Všechny vás tady vítám. Tuhle konferenci jsem 
svolal na popud pana Evanse. Chce nám představit nějak vylepšený teleport. Takže, máte slovo,“ kývl 
na Johna. 
Ten vstal. „Určitě si všichni vzpomínáte na předchozí poradu, na kterém jsem řekl, že pracuji na 
vícenásobném druhu teleportu. Odstranil jsem původní závadu a přidal několik vylepšení. Ušetří 
spoustu času při přemisťování lidí, protože k výpočtům nepotřebuje tolik času. Prakticky to vypadá, 
jako by pasažéři cestovali nepřetržitě, protože teleport na výpočty potřebuje jen několik desítek 
minut. To se samozřejmě liší od délky teleportace. Má to ale jeden háček. Zaprvé, potřebuje mnohem 
větší kapacitu, což by tak nevadilo, to se dá zařídit, spíš je problém v tom, že takhle nebude možné 
žádné spojení se Zemí a my nebudeme moci kontrolovat, jestli je posádka naživu a jestli nemají 
nějaký problém, jaký třeba měla Fortuna při první teleportaci.“ 
John pohlédl na všechny přítomné. „A myslíš si, že to bude fungovat?“ zeptala se Ann. 
„No, teoreticky to funguje skvěle,“ usmál se nervózně John, „ale na to, aby se ukázalo, jestli to jde i 
v praxi, potřebuju dobrovolníka, který to zkusí. A upřímně řečeno, bude to ještě komplikovanější, než 
když ho Paul Belner zkoušel poprvé, protože pokud je i v tomhle nějaká odchylka, bude se zjišťovat 
ještě hůř než v tom původním.“ 
„A nechtěl byste to vyzkoušet sám?“ zeptal se Johna jedovatě jeden navigátor. 
„Podívejte se, já jsem k tomu ochotný, ale jestli je teleport pokažený, tak nevím, jestli byste to byl 
například vy schopný dát do pořádku,“ odpověděl John. 
Navigátor jen stiskl rty. „Tak víte co,“ ozval se po chvíli, „vyzkoušejte to na mně.“ 
John se usmál. „Dobře,“ pokrčil rameny. „Až skončí porada, dám vám svou adresu a domluvíme se.“ 
John se na chvilku odmlčel. „No, pokud nemáte nějaké otázky k novému teleportu, myslím, že je to 
všechno.“ John chvíli ještě stál, ale když se nikdo na nic neptal, sedl si. 
„Děkuju vám, pane Evansi,“ prohlásil Brown. Přihlásil se jeden technik. „Ano?“ 
„Pane prezidente, myslím si, že máme obrovský problém.“ 
„Oč jde?“ 
„Zadal jste nám úkol, podle kterého máme ve vesmíru sestrojit několik plošin pro transport lidí na 
Insanii. Udělali jsme hrubý odhad a ukázalo se, že s prostředky, které máme v tomto okamžiku 
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k dispozici, to nemůžeme zvládnout. Aby byl tento projekt alespoň trochu reálný, musí jedna plošina 
pojmout maximálně sto tun, což přibližně odpovídá prostoru pro deset tisíc lidí. Na Zemi je třináct 
miliard lidí, dejme tomu, že se budou chtít přestěhovat všichni. S jednou plošinou budeme schopni za 
den přepravit dvě stě čtyřicet tisíc lidí, takže za rok by se jich přesunulo pouze osmdesát sedm 
milionů šest set tisíc. Na přesun třinácti miliard lidí pomocí jedné transportní plošiny bychom 
potřebovali asi padesát čtyři tisíc sto šedesát šest dní, což je sto čtyřicet osm let, a to nepočítám 
údržbu a čas na naloďování a vyloďování a beru ideální případ, že se vždy nalodí všech deset tisíc 
lidí.“ 
Brown svraštil obočí. „To je ovšem hodně zlé,“ prohlásil. 
Technik zavrtěl hlavou. „Je to víc než zlé,“ řekl. 
„A máte nějaké řešení?“ zeptal se Brown. 
„No, myslím, že bych měl, ale chtělo by to zásadní změnu ve vaší dosavadní politice. Pokud chceme 
přesunout lidi v rozumném čase, potřebujeme vyrobit nejméně sto transportních plošin, ale spíš ještě 
víc. Výzkum nemá takové prostředky, aby to dokázal bez pomoci. Musíme po celé Federaci 
vybudovat plošinová střediska, zorganizovat týmy lidí, které budou zodpovědné za organizaci celého 
projektu. Taky bude třeba nejdříve na Insanii přesunout továrny, které budou vyrábět inventář do 
domů, potom taky dopravní prostředky a mnoho jiných věcí. Musí se vybudovat shromaždiště lidí, jak 
tady na Zemi, tak i na Insanii. Proto bych na vašem místě požádal o podporu a začal zveřejňovat víc 
informací. Nevím, jestli jste se díval na novinky, pane prezidente, ale potom, co vyšlo najevo zkrácení 
limitu, někteří lidé začali pochybovat o důvěryhodnosti informací poskytovaných Výzkumem a myslí 
si, že jim něco tajíte, když informace zveřejňujete tak pokoutně. To je všechno, co jsem chtěl říct.“ 
„Děkuji vám,“ řekl Brown a zamyslel se. „Máte pravdu, musíme začít mnohem víc spolupracovat 
s vládou Federace. Myslím, že to by bylo všechno. Pro dnešek vám děkuji.“ Na ta slova se všichni 
přítomní kromě Browna zvedli a odešli. U výtahů dohonil John Ann. 
„Tak co tomu říkáš?“ zeptal se. 
„Přiznám se ti, že začínám pochybovat o reálnosti Paulova plánu. Kdybychom měli ještě aspoň čtyři 
roky, ale co se dá stihnout za dva?“ 
John zavrtěl hlavou. „Nemyslím si, že by to bylo tak zlé.“ 
Ann se zasmála. „Věčný optimista, viď?“ 
„Tak nějak.“ 
„Tady ti optimismus moc nepomůže. Než se Brown dohodne s prezidentem Federace, než dostaneme 
vůbec nějaké prostředky a než se všechno postaví a zorganizuje, máme nejmíň půl roku v čudu. Ale já 
pochybuju, že to bude trvat jenom toho půl roku. Vezmi si, kolik času zabrala stavba Fortuny a tohle 
je projekt v mnohem větším měřítku. Podle těch výpočtů potřebujeme ne sto, ale asi dvě stě 
bezvadně fungujících plošin, dokonalou organizaci a naprosto chladnokrevné lidi, kteří nebudou 
zmatkovat. Johne, já nevěřím na zázraky.“ 
„Já jo, Ann. A myslím si, že konkrétně v tomhle případě by se zázrak stát mohl. Právě proto, že je to 
mnohem větší projekt než stavba Fortuny. Nevšimla sis, že právě projekty, které ze začátku vypadají 
neproveditelně, se uskutečňují nejrychleji?“ 
Ann přivolala tlačítkem výtah. „Dobře, Johne,“ usmála se, „věřím ti. Je povzbuzující pocit vědět, že si 
je někdo tak jistý úspěchem.“ 
Přijel výtah a oba nastoupili. „Já si nejsem jistý, Ann, já jenom doufám.“  
 

*** 
 
Uběhlo čtrnáct dnů a pobyt astronautů se blížil ke konci. Vědci chtěli vyzkoumat co nejvíc a tak se 
staly běžné dvou i třídenní výpravy do odlehlejších částí kontinentu. 
Byl vlahý večer. Odpoledne pršelo, což se v tropickém pásu nestávalo moc často, a tak se Paul 
rozhodl, že se trochu projde. Za týden, co žili vědci v tropech, vyrostlo ze stepi mnoho domů a 
divočina se začala měnit v město a Paul tu proměnu sledoval fascinovaně a zároveň s obavami. 
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Procházel dlouho do noci, vůbec se mu nechtělo spát. Na nebi zářila jasná souhvězdí, která mu už 
nepřipadala cizí. Pro některá už astronauti našli i jména. Jedno velké připomínalo vážku a další 
dokonce srdce. A i když na obloze chyběl Velký vůz a Polárka, nebylo insanijské nebe nepřátelské. 
Paul si trochu povzdechl. Přemýšlel nad Lai a nad sebou, nad tím, jestli se jim podaří spolu žít tak, jak 
si vysnili. Po chvíli potřásl hlavou a zadíval se na hvězdnaté nebe. Když uviděl přímo nad sebou 
souhvězdí Srdce, pro sebe se usmál. Znamení? pomyslel si. Snad. 
 

XIX. 
 
Vítáme tě. 
Proč? Vždyť jsem pořád na jednom místě. 
Vítáme tě u nás, v našich myslích. 
Pořád vám ještě nerozumím. Proč se vyjadřujete tak zvláštně? 
Nám připadá zvláštní řeč tvé mysli. 
A smím se už dozvědět, kdo jste? 
Ještě stále není vhodná doba. Tvá mysl není připravena. Až budeš dostatečně silná, splyneme s tebou 
úplně, a ty se dozvíš, kdo jsme, proč jsme tě vyhledali a kde se nacházíme. 
A budu potom moci ještě samostatně myslet, nebo to splynutí bude takové, že už budu jen vaší 
součástí? 
Neměj obavy. Tvá mysl zůstane nedotčena, jen bude silnější než dřív a bude moci splynout s kteroukoli 
jinou. 
Co je vlastně to splynutí? 
Jsme na rozpacích, jak ti to máme vysvětlit. Splynutí nastává, když se dvě mysli spojí, aby se o sobě 
mohly všechno dozvědět. Jsou však i splynutí částečná, a to právě ty prožíváš. Při nich se mysl nemůže 
dozvědět beze zbytku všechno o té, se kterou splynula, protože ta není ochotná prozradit o sobě vše.“ 
A dají se ty informace získat násilím? 
Ne, pokud mysl blokuje svou část, jiná se do ní nikdy nedostane. Ale silná mysl dokáže tu druhou úplně 
zničit. 
A vy mezi sebou svádíte takové souboje? 
Ne, my jsme mezi sebou dokonale splynuli, a naše síla se tak proměnila v sílu jedinou. Ale teď vidíme, 
že už s tebou nemůžeme déle hovořit, protože jsi příliš unavena. 
 

*** 
 
Ráno se Lai probudila až na několikáté zazvonění budíku. Měla odjet s Michalem na dvoudenní 
výzkum do močálové oblasti kontinentu, kam se zatím vědci nedostali. Nebylo zrovna přívětivé 
počasí. Citelně se ochladilo, což by tak nevadilo, ale také klesl tlak a na obloze se objevily těžké 
bouřkové mraky. Lai se vůbec nechtělo vstávat. Byla celá rozlámaná a nepomohla jí ani sprcha. Když 
si uvědomila, že ji čeká náročný dvoudenní výzkum, vyčerpaně se svalila zpět na postel. 
„Ach jo,“ zasténala nahlas. No tak, vzchop se, napomenula se vzápětí. S dalším povzdechem vstala a 
oblékla se do pracovních šatů. Všechno, co s Michalem potřebovali, bylo už přichystáno dole ve 
skútru. Močály! otřásla se Lai. No, ještě že to bude trvat jenom dva dny. 
 
Už se těšila, až se vrátí na Zemi. I když si to nechtěla přiznat, pořád ještě v hloubi duše doufala, že to 
všechno je jenom jedno velké nedorozumění a že se všechno vysvětlí. Přitom ale dobře věděla, že to 
tak není. Záviděla svým rodičům. Když jim naposledy posílala zprávu a Ann jí vyřizovala odpověď, byli 
Lainini rodiče pyšní, že se jejich dcera účastní tak významného projektu. Věděli, jaké hrozí Zemi 
nebezpečí, ale zdálo se, že na rozdíl od Lai věří, že všechno dobře dopadne. 
Lai se rychle nasnídala. Do místnosti začali pomalu přicházet ostatní. 
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„Tak co, Lai, jak se těšíš na močály?“ zeptal se jí Michal. Vrátil se z kontroly skútru, najedl se už 
předním. 
Lai se usmála. „Asi stejně jako ty.“ 
Michal se netrpělivě procházel po místnosti. „Myslím, že bychom měli vyrazit,“ řekl po chvíli. 
„No počkej, já ještě nejsem hotová,“ namítla Lai. 
Michal si trochu povzdechl. „Tak dobře, za deset minut tě čekám u skútru.“ Lai zavrtěla hlavou, ale za 
deset minut byla skutečně u Michala. Doprovodil ji Paul a oběma popřál hodně štěstí. Potom od 
skútru poodstoupil a Michal vzlétl. 
 
Letěli pod šedým příkrovem mraků, který propouštěl jen málo světla, a zdálo se, že ještě nevyšlo 
slunce. Krajina byla potemnělá a zlověstná. 
Lai měla podivně melancholickou náladu. Aby zahnala mučivý pocit smutku, který ji náhle přepadl, 
začala se Michala vyptávat na místo, které letěli zkoumat. „Poslyš, jak to tam vlastně vypadá?“ 
vyzvídala. 
„Podle satelitních fotek to jsou samé močály, sem tam louka a nějaký ten les.“ 
„A dá se tam přespávat?“ 
„Jasně, že jo,“ usmál se Michal, „kdyby tam nebyla aspoň místy pevná půda, nerostly by tam stromy. 
Ostatně, máme s sebou RR, a na nebezpečnější výzkumy můžeme posílat jeho.“ 
„Hm.“ Lai se zase zamyslela. Přemýšlela nad tím, jaké to asi je, utopit se v močále. Když si to 
představila, otřásla se. Proč mě zrovna dneska napadají tak morbidní myšlenky? podivila se. Rozhodla 
se, že bude myslet na něco hezčího, ale vůbec se jí to nedařilo. Nejraději by ze všech sil zakřičela do 
větru, aby se jí alespoň trochu ulevilo. Z nesnesitelných úvah ji naštěstí vyrušil Michalův hlas. „Už 
jsme tady,“ oznámil a ukázal pod skútr. Bylo vidět šedozelenou krajinu, jejíž převážnou většinu 
opravdu tvořily močály. „Přistaneme u lesa,“ řekl Michal, „tam by měla být dostatečně pevná půda.“ 
Snesl se se skútrem níž a prozkoumal terén. Když se ujistil, že se nemýlil a že skutečně může 
bezpečně dosednout, přistál. Lai otevřela skútr a vystoupila. 
„Počkej na mě,“ řekl jí Michal. „Ohlásím se na základnu.“ 
Lai kývla a zatímco Michal mluvil s Janou, rozhlížela se po krajině. Bylo tam hrozně vlhko a to, co 
Michal nazval lesem, byl ve skutečnosti maličký háj ubohých zakrslých stromů, na kterých bylo vidět, 
že jenom živoří. „Nevypadá to tady moc zdravě,“ poznamenala Lai. 
Michal, který mezitím vystoupil, přikývl. „Ani mně se tu nelíbí,“ přisvědčil. „No co, provedeme tady 
ten výzkum a zítra večer se vrátíme.“ 
„Poslyš, nezvládli bychom to už dneska?“ zeptala se Lai, které se místo vůbec nelíbilo. 
Michal zavrtěl hlavou. „Ne, určitě ne. Musíš počítat s tím, že cesta trvá přes tři hodiny. Navíc, než 
tady umístíme sondy a nasbíráme vzorky, bude večer a já bych nechtěl letět v noci. A potom, musíme 
provést ještě podrobnější výzkum terénu a živočichů.“ 
„Máš pravdu,“ připustila Lai. „Ale stejně bych se nejradši vrátila už dneska.“ 
„Nedá se nic dělat. Ale co se nám tu koneckonců může stát? Jsme vybavení tak, že můžeme být 
prakticky bez obav.“ 
„Dobře. Tak se pusťme do práce, ať nám to rychleji uběhne.“ 
 

*** 
 
Zdálo se, že všechny překážky mizí. Brown se spojil s Liamem Lendtem, který byl ochotný finančně 
podpořit i stavbu plošin a Johnovi vycházely testy vylepšeného teleportu na výbornou. Spokojeně se 
zadíval na rozebraný teleport, když zaslechl, jak se otevřely dveře. Otočil se a uviděl svou ženu Lilian. 
„Ty už jsi doma?“ podivil se. 
„Dneska jsem skončila trochu dřív,“ odpověděla. 
John se k ní s úsměvem otočil. „Už si připadám jako muž v domácnosti,“ prohlásil. „Celé dny 
vysedávám doma, zatímco ty chodíš do práce.“ 
Lilian se usmála. „Jenže ty se celé dny rýpeš v teleportu,“ namítla. „Jak to vypadá?“ zeptala se. 
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John pokrčil rameny a vrhl ještě jeden letmý pohled na rozebraný teleport. „Celkem dobře, řekl 
bych.“ 
Lilian přikývla. „Tak co bys říkal na malou podvečerní procházku?“ zeptala se. 
John udiveně povytáhl obočí. „Tobě se ještě chce někam jít?“ 
Lilian pokrčila rameny. „Proč ne? Celý den jsem seděla.“ 
John se ještě jednou podíval na rozdělanou práci, ale potom přikývl. „Tak dobře.“ 
 

*** 
 

Martin se zamyšleně opřel do křesla. Vypadalo to dobře. Materiál na stavbu domů úspěšně prošel 
zkouškou a teď se už několik dní zabývali testováním odolnosti výztuží. Jenže po zkrácení limitu 
najednou ztratili skoro šest měsíců a vedení projektu včetně Landa žádalo, aby byly testy ukončeny. 
Jenže Martin si nebyl jistý, jestli testy stačily. Nechtěl riskovat, že se města zřítí, ale podle všeho byl 
jeden z mála, kdo takto uvažoval. Všichni chtěli začít co nejrychleji se stavbou. Pro sebe si zavrtěl 
hlavou a vrátil se k simulaci dopadu Alléktó. Možná že přece jen budou muset stačit testy, které jsme 
provedli, pomyslel si. Jinak bychom taky nemuseli mít čas města dostavět. 
 

*** 
 
Vědci, kteří neodletěli zkoumat močály, ještě tvrdě spali, když se ozval signalizační tón. První se 
probral Henry. Podíval se, kolik je hodin. Když zjistil, že je teprve půl páté ráno, udiveně se zamračil a 
s neurčitou obavou šel vzbudit Janu. Lehce s ní zatřásl. „Jano, vstávej, někdo nám volá.“ 
„Cože?“ zeptala se Jana rozespale. „Kolik je hodin?“ 
„Půl páté. Jano, někdo volá, asi mají potíže,“ zopakoval. 
Jana se okamžitě probrala. „Dobře. Jenom se obleču a hned jsem dole. Zatím to vezmi.“ 
Henry přikývl a seběhl po schodech. „Tady je základna, co potřebujete?“ 
„Tady Lai,“ ozval se slabý roztřesený hlas. Jana už stačila seběhnout dolů a převzala hovor od 
Henryho. 
„Lai, co se stalo?“ zeptala se vyděšeně. 
„Přijeďte prosím, přijeďte co nejdřív!“ prosila Lai plačtivým hlasem. 
„Ptám se tě, co se stalo!“ 
„Já nevím. Včera jsme zkoumali ty bažiny. Večer si Michal začal stěžovat na bolení hlavy a dostal 
horečku. Já ji asi mám taky, ale nejsem na tom tak špatně jako Michal. Vypadá to, že je v bezvědomí. 
Já nemůžu přiletět, je mi špatně a dělá mi zle světlo. Přijeďte, prosím! Už to moc dlouho nevydržím.“ 
Podle hlasu bylo znát, že Lai pláče. 
„Dobře Lai, přiletíme, jak nejdřív budeme moci. Zatím se držte.“ Jana ukončila hovor. Byla úplně bílá. 
„Tak co se tam děje?“ zeptal se Henry. 
„Vypadá to, že jsou nemocní. Oba prý mají horečku a Michal je v bezvědomí. Musíme tam letět. A 
pokud možno všichni.“ 
„Všichni? A kdo zůstane tady?“ podivil se Henry. 
„Necháme tady hlídat robota. Musíme tam letět. Pokud se Michalovi a Lai stalo něco vážného, musí 
nás být víc, abychom to zvládli.“ 
„Jsi si tím jistá?“ 
„Jsem hlavně vaše zdravotnice, takže v tomhle případě mě budete poslouchat,“ řekla Jana a oči měla 
náhle tvrdé jako ocel. „Můžeš všechny vzbudit, Henry?“ zeptala se už mírněji. Henry kývl a vyběhl do 
patra. Jana si zatím sbalila pár věcí, které potřebovala k základnímu ošetření a nachystala všem 
snídani. Za pár minut už byli ostatní dole a seskupili se okolo Jany. 
„Co se děje?“ zeptal se Paul. 
„Lai a Michal jsou asi nemocní.“ 
„Co se jim stalo?“ vykřikl poděšeně David. 
„Nevím přesně co, ale Lai říkala, že je Michal v bezvědomí a že nemůže přiletět, protože má horečku.“ 
„Snad to není nic vážného,“ zadoufal Paul. 
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„Netuším vůbec, o co jde. Sondy nic nehlásily a navíc měli přece na sobě pro jistotu obleky…“ řekla 
Jana ustaraně. 
„Musíme tam letět,“ doplnil Henry. 
„Poletíme všichni,“ prohlásila Jana. Vezmeme si zbývající dva skútry. Lai ani Michal nejsou schopní 
řídit, takže jeden z nás se potom ujme řízení toho, který měli s sebou.“ Všichni si spěšně oblékli 
ochranné obleky, Henry nastavil robota a nasedli do skútrů. Letěli plnou rychlostí, takže země pod 
nimi ubíhala tak rychle, že si sotva stačili uvědomovat, kde se nacházejí. Když konečně dorazili na 
místo, chvíli kroužili, než našli místo přistání předešlé výpravy. Jakmile dosedli na zem, vyřítili se Paul 
a David ven. Ke třetímu skútru doběhli téměř současně. Na sedadlech uvnitř leželi Michal a Lai. Paul 
si klekl do trávy a vzal si Laininu hlavu do klína. „Lai,“ zašeptal, „slyšíš mě?“ 
Lai vypadala hrozně. Byla v obličeji úplně bílá, čelo jí hořelo, ale ruce měla ledově studené. Měla 
zavřené oči a rozpraskané rty, a ačkoliv se Paul snažil přivést ji k vědomí, nereagovala. Mezitím už 
přiběhla i Jana s Henrym. Jana se okamžitě vrhla k Michalovi. 
Henry přistoupil k Paulovi. „Co se jim jenom mohlo stát?“ zeptal se víc sebe než Paula. Paul pokrčil 
rameny. 
„Musíme je okamžitě převézt na základnu,“ ozvala se za nimi tiše Jana. Paul mlčky přikývl. Jana si 
klekla k Lai, vyhrnula jí rukáv a píchla jí injekci. „Když budeme mít štěstí, tak jim to alespoň na chvíli 
pomůže,“ řekla pochmurně. „Potřebovala bych nejčerstvější data z místních sond. Musí tu být něco, 
co jsme nezaznamenali.“ 
„Podívám se na to,“ řekl David. „Vezmu si jeden skútr a vrátím se na základnu co nejdřív.“ 
Jana přikývla. „Dobrá. Tak je naložíme a poletíme. Davide, ty se ohlas, jakmile budeš odlétat, dobře?“ 
David přikývl, pomohl naložit nemocné na skútry a pak sledoval, jak Jana s Paulem odlétají. 
 

*** 
 
Paul seděl s hlavou v dlaních mezi Laininou a Michalovou postelí a přemýšlel, jak ještě by jim mohl 
pomoci, ale na nic nepřicházel. 
„Změřil si jim znovu teplotu?“ zeptala se Jana. 
Paul kývl. „U Lai zůstává teplota stejná – třicet osm a půl, ale u Michala stoupla na čtyřicet stupňů.“ 
„Čtyřicet stupňů,“ vydechla Jana a zavrtěla nevěřícně hlavou, „tak rychle… A navíc ještě vůbec nevím, 
o co se vlastně jedná. Lai si, pokud si dobře vzpomínám, stěžovala na bolesti hlavy a zvýšenou 
citlivost na světlo. Mají vysoké horečky… To vypadá jako zápal mozkových blan,“ dodala hlasitěji, „ale 
to je nesmysl.“ 
Paul pokrčil rameny. „Musíme se asi smířit s tím, že je to nějaká nám dosud neznámá nemoc. Už jsi 
volala do Perthu?“ zeptal se. 
„Ještě ne,“ odpověděla Jana, ale zdálo, že se nemůže přimět vzdálit se od nemocných. 
Chvíli bylo ticho. Potom se ozval Paul. Přerývaně dýchal. „Jano… Nerad to říkám, ale začala mě bolet 
hlava a je mi hrozně špatně.“ řekl. Nevesele se ušklíbl. „Obávám se, že silové pole bylo na tohle 
slabé.“ Chvilku mlčel a potom ze sebe vyrazil: „Promiň,“ a vyběhl ze dveří. 
Jana zavřela oči. „To snad ne,“ zašeptala a složila hlavu do dlaní. Přece nemůžeme všichni onemocnět 
a možná i umřít, pomyslela si. Ne, nesmíme umřít. Michal nesmí umřít! opravila se. Pokoj byl dost 
prostorný a tak s pomocí Henryho, který na sobě ještě žádné příznaky nemoci nepocítil, do něj 
přestěhovala ještě tři další postele. „Poslyš, Henry,“ obrátila se na něho. „Je možné, že z nás vydržíš 
nejdéle. U Paula se už začaly projevovat příznaky nemoci. Já jsem ještě zatím v pořádku, ale nemůžu 
vědět, kdy mě to taky chytne. Kdybys opravdu vydržel nejdéle, prosím tě, měř všem průběžně teplotu 
a dávej jim na čelo a na ruce a nohy studené obklady. Snad může chlad alespoň trochu zmírnit 
průběh nemoci.“ 
Henry kývl. „Co myslíš, že to způsobilo?“ zeptal se. 
Jana pokrčila rameny. „Asi něco z těch močálů. Může to být otrava nebo nemoc natolik silná, že její 
původce dokázal projít silovým polem. A jestli je to opravdu nemoc, tak jsme zřejmě všichni mrtví.“ 
„Třeba to vůbec není smrtelné…“ snažil se ji utěšit Henry. 
„Víš stejně dobře jako já, že to je jen zbožné přání.“ Pak už nikdo nepromluvil. 
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Za chvíli se připotácel Paul, silové pole už měl vypnuté. „Jano, Henry, je mi to strašně líto, ale musím 
si lehnout. Je mi tak zle, jak mi ještě nikdy nebylo.“ Mluvil přerývaně, byl shrbený a jednou rukou se 
opíral o zeď. 
„To je v pořádku,“ řekla Jana. Henry ho podepřel a Paul si lehl na jednu volnou postel. Jana mu dala 
na čelo studený obklad a odešla dolů nahlásit situaci Perthu. „Tady základna na Insanii, volám Perth. 
Výzkum močálů skončil neúspěchem. Lai a Michal dostali neznámou nemoc, nebo se možná otrávili, 
přestože dodržovali bezpečnostní opatření. Příznaky jsou bolení hlavy, zvýšená citlivost na světlo, 
vysoké horečky a bezvědomí. Zřejmě jsme se nakazili, nebo otrávili všichni. David dostal za úkol získat 
nejnovější údaje z místních sond.  Jsme tu zatím dva práceschopní členové posádky, já, to znamená 
Jana a Henry.“ Janě se náhle zlomil hlas. „Nevím, jak dlouho ještě budeme schopní komunikovat, tak 
vyřiďte pozdrav všem, které tam u vás známe. Sbohem a děkuju za všechno.“ Jana zavěsila a sesunula 
se podél zdi na zem. 
 

*** 
 
…co se stalo? 
Cítíme velkou bolest v myslích, s nimiž jsme spojeni. 
Nesmíme už otálet. 
Musíme za nimi přijít, stůj co stůj, nebo je navždy ztratíme. 
Ano, nesmíme už dopustit něco takového, co se před dávným časem stalo naším přičiněním. 
Musíme zasáhnout dřív, než bude pozdě… 
 

*** 
 
David už zamířil se skútrem na základnu, když se mu najednou začal rozostřovat zrak natolik, že už 
nebyl schopen dál letět. Přičítal to únavě a vypětí, a tak přistál a rozhodl se projít, aby se trochu 
vzpamatoval. Před ním se rozprostírala step. Široko daleko nebylo vidět jediný strom, všude rostla jen 
tráva. Slunce už zvítězilo nad mraky a svítilo na obloze jasné a horké jako obrovský žhavý uhlík. David 
dychtivě vdechl čerstvý vzduch a šel dál. Po chvíli ho ale začala bolet hlava a David najednou dostal 
strach, že zanedlouho skončí jako Lai a Michal. Dýchal namáhavě a přerývaně, přesto ho ani 
nenapadlo, že by mohl zastavit a odpočinout si. Potom mu začalo být špatně, ale snažil se nevolnost 
přemoci. Jeho stav se stále zhoršoval, ale on stejně nepolevil v chůzi, protože nějak instinktivně 
vycítil, že když se zastaví a lehne si, nemusí už nikdy vstát. No tak, vzchop se, říkal si v duchu, To 
zvládneš, musíš! Nemůžeš tady padnout jako zvíře a umřít. Je to jenom psychika, nic víc, přesvědčoval 
se. Ale bylo mu čím dál tím hůř. Po chvíli začal klopýtat. Světlo se mu zdálo příliš pronikavé a dělalo 
mu zle, bodalo ho do očí. Také barvy se mu zdály příliš jasné a surové, nejraději by zavřel oči a lehl si, 
ale v duchu si pořád říkal, už spíš podvědomě, že musí jít dál, že se nesmí zastavit. Střídavě ho 
polévalo horko a třásl se zimou, po čele mu stékaly kapky potu a nakonec se rozplakal jako malé dítě. 
Už si to ani neuvědomoval, šel jako ve spánku se zaťatými zuby, často klesal a znovu vstával, až 
nakonec sešel z kopce na rozsáhlou planinu. Pokoušel se jít dál, vpřed ho hnal už jenom pud 
sebezáchovy. Myslí mu probleskovaly nesouvislé útržky myšlenek, všechny noční můry, které kdy 
měl, se mu vracely se strašlivou intenzitou. Připadalo mu, jako by mu do očí mířily stovky reflektorů, 
ale pak náhle nastala tma. Nejdříve mu to připadalo jako úleva, ale potom ho přepadl děs. Chvíli ještě 
klopýtal, ale potom se zhroutil na zem a už nemohl dál. Bezmocně ležel a chvěl se náhlým chladem. 
Postupně se nořil do jakéhosi podivného horečnatého snu a nakonec ztratil vědomí. 
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