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I. 
Když se ráno Paul probudil, nebyl si tak docela jistý, jestli má hlavu na správném místě. „Lai?“ zeptal 
se nejistě. Vedle něj se něco pohnulo a objevila se Lainina rozcuchaná hlava. Unaveně se usmála a 
klesla zpátky na polštář. Paul opatrně spustil nohy na zem a snažil se přesvědčit vlastní mozek, že 
podlaha se opravdu nehoupe. Došel do kuchyně a dal vařit kávu. 
Za chvíli se k němu připojila Lai, už převlečená. Česala si vlasy. „Dobré ráno,“ prohlásila. 
Paul zívl. „Dobré,“ odpověděl. „Jaký je dnešní program?“ 
Lai odložila hřeben. „Pokud vím, máme poradu,“ řekla. 
 
V astronomickém oddělení Výzkumu bylo rušno. V sále se chvíli nemohli zorientovat, až na ně 
zamával Henry. Seděl vedle Ann a Jany. Paul s Lai se usadili. Byli tam všichni navigátoři, John, technici, 
stavitelé raketoplánů a mnoho dalších lidí. 
Henry se naklonil k Paulovi a Lai. „Zdá se mi, že dneska jsme tady jenom do počtu,“ prohlásil a ukázal 
na ostatní lidi v sále. Paul pokrčil rameny. 
 
Do sálu vstoupil Brown. Vypadal mnohem odpočatější než v předchozích dnech a zdálo se, že se mu 
vrátila bývalá energie. „Vítám vás všechny na dnešní poradě,“ začal. „Protože prezident Federace 
národů nám vyšel vstříc, můžeme obnovit projekt stěhování lidí na Insanii.“ Ozval se potlesk a 
astronauti se k němu s úsměvem přidali. Brown se nadechl, aby pokračoval. „Protože nemám na 
starosti jenom astronomické oddělení, tak i když bych rád vedl projekt, musím ten úkol někomu 
svěřit.“ Brown se usmál a Paulovi se zdálo, že se dívá na něj. Ne, to ne, pomyslel si, ale někde 
v koutku srdce mu začal růst hřejivý pocit. „Doufám, že s mým rozhodnutím budete souhlasit, pokud 
ne, rád uvítám další návrhy. Jako vedoucího projektu a zároveň jeho reprezentanta jsem vybral pana 
Belnera, který plán vlastně vymyslel.“ Ozval se potlesk a Brown pokynul Paulovi, aby se postavil vedle 
něj. 
Paul byl zaskočený. „To jsem si snad ani nezasloužil,“ řekl tiše a snažil se potlačit část své osobnosti, 
která se dmula pýchou. 
„Nesouhlasíte s mou volbou někdo?“ zeptal se Brown. Nikdo se nepřihlásil a Brown spokojeně 
přikývl. „Pane Belnere, chápu, že nejste odborník na všechno, takže vaším úkolem bude hlavně 
vystupovat před veřejností, obhajovat rozhodnutí a také se domlouvat se zástupci států. Monako, 
Velký chalífát, Libye i Grónsko nabídly, že poskytnou své odborníky na stavbu vesmírných lodí. Dnes 
jsou tady přítomní.“ Během představování se Paul snažil zachytit Lainin pohled a uvědomil si, že mu 
Brown něco říká. „Protože jste se nemohl seznámit s materiály, dnešní poradu povedu ještě já.“ 
Paul se usmál a přikývl. „Děkuji,“ vypravil ze sebe a posadil se. Brown se rozhlédl po přítomných, jako 
by si chtěl zajistit jejich pozornost. „Předmětem dnešní porady je způsob stěhování lidí na Insanii. 
Předávám slovo týmu techniků, kteří už před vyvstáním komplikací s výpravou jedno řešení navrhli. 
Fantazii se meze nekladou, takže pokud budete mít někdo připomínky nebo lepší nápady, klidně 
diskutujte. Prosím.“ Doprostřed sálu se postavil mluvčí techniků a spustil připravenou prezentaci. 
„Gratuluju,“ zašeptala Lai Paulovi. 
Paul se na ni podíval. Nevypadalo to, že by ji mrzelo, že se organizátorkou nestala ona. „Děkuju,“ 
odpověděl a pokusil se soustředit. 
Technik mluvil o plošinách. „Domníváme se, že původní návrh je nejlepším řešením. Problém je 
pouze v tom, jak stihnout za tak krátkou dobu vyrobit dostatečný počet plošin. Potřeba jich bude 
nejméně sto.“ 
Přihlásil se jeden zahraniční technik. „Je jasné, že s dosavadním přístupem ke stavění vesmírných lodí 
bychom to nedokázali, ale co kdybychom zastavili všechny dosavadní projekty staveb a přístroje 
přizpůsobili k sériové výrobě jednotlivých dílů? Nejednalo o zásadní změny. Jenom bychom 
přizpůsobili výrobní procesy. To se dá stihnout celkem rychle. Problém bych spíš viděl v tom, kam 
potom plošiny umístíme.“ 
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„Výzkum má k dispozici doky rozmístěné po celé Federaci. Kromě toho, jakmile by se několik plošin 
dokončilo, mohli bychom je umístit na stabilní oběžnou dráhu,“ ozval se někdo další. 
„Máte k dispozici technický nákres plošiny?“ zeptal se technik z Libye. Technik uprostřed sálu přikývl. 
„Po poradě ho všem můžu dodat. Byli byste prosím tak laskaví a kontaktovali byste svoje země, aby 
nám pomohli se stavbou?“ Všichni cizinci přikývli. No prosím. Zahraniční spolupráce v praxi, pomyslel 
si Paul. Ale co všechno se muselo stát, abychom začali spolupracovat. 
Přihlásil se. „Kdy asi budou hotové první plošiny?“ zeptal se. 
Mluvčí techniků se zamyslel. „Pokud se podaří to, co navrhoval kolega, mohla by být výroba zavedena 
tak do dvou týdnů a do měsíce by jich mohlo být hotových prvních deset,“ prohlásil. 
Paul se zamračil. To nemáme šanci stihnout, pomyslel si, ale nahlas nic neřekl a jen přikývl. „A první 
se budou stěhovat továrny, že?“ ujistil se. 
Technik pokrčil rameny. „Asi to bude nejlepší. Nejdřív továrny s roboty na inventář a potom 
dobrovolníci, který ho budou rozmisťovat a vytvoří organizační týmy.“ 
„Měli bychom vytvořit časový plán a začít shánět dobrovolníky, kteří se budou ochotní ujmout 
organizace lidí jak tady na Zemi, tak na Insanii,“ navrhl John. 
„To by nemusel být problém, pokud bychom jim mohli zaplatit. Což mi připomíná další choulostivou 
otázku. Je to sice nevhodné, ale asi budeme muset poprosit pana Lendta o další finanční injekci,“ 
prohlásil Brown. 
Paul přikývl. „Ještě mě tak napadá, na Insanii budeme potřebovat i vědce, lékaře a učitele. Starší 
zavedení lidé se pravděpodobně nebudou chtít vzdát svých míst, takže bychom mohli podporovat 
mladé. Otázka je, kdo je zaměstná,“ nadhodil Paul. 
Zdálo se, že všichni přemýšlejí. „A co kdybychom požádali dotyčné organizace, aby na Insanii vytvořili 
pobočku? Stejně by to dřív nebo později udělaly,“ napadlo Lai. 
„To teď ještě nebudeme řešit,“ prohlásil Brown. „Úkol je jasný: dát co nejdříve do provozu výrobu 
plošin a sehnat dobrovolníky. Pane Belnere, mohl byste sestavit plán, jak to udělat? Jestli budete 
potřebovat, dám vám k dispozici tým lidí.“ 
Paul přikývl. „Pokusím se.“ 
 

*** 
 

Dvacet čtyři měsíců do dopadu 
 

*** 
 
Paul hryzal tužku a bezradně hleděl na popsaný kus papíru. „Lai, já na to pořád nemůžu přijít,“ 
zavolal. 
Lai si povzdechla a přišla za ním do pokoje. „Poslyš, nechceš se přece jen poradit s těmi lidmi?“ 
zeptala se. 
Paul zavrtěl hlavou. „Ne. Jsem si jistý, že takhle je to správně, jenom nevím, jak přimět lidi, aby se 
nám dobrovolně hlásili.“ 
Lai si k němu sedla. „No a co kdybys oslovil přímo některé firmy, nemocnice a organizace, aby to 
svým zaměstnancům nabídly?“ 
Paul pokrčil rameny a uvědomil si, že mu někdo volá. Dotkl se spánku a přijal hovor. „Ahoj, Martine,“ 
řekl. 
„Ahoj,“ odpověděl Martin.  Paul se na něj povzbudivě usmál a Martin úsměv opětoval, ale byl jaksi 
pokřivený, jako by se do něj musel nutit. 
„Co potřebuješ?“ zeptal se Paul. 
„Především bych ti chtěl pogratulovat.“ 
Paul se zmateně zamračil, ale potom si uvědomil, o čem je řeč. „Ono už se to ví oficiálně?“ zeptal se. 
Martin přikývl. „No potěš. Ale děkuju.“ 
„A chtěl bych tě poprosit, jestli bychom si nemohli někde v klidu promluvit. Potřeboval bych si 
s tebou vyjasnit pár věcí,“ prohlásil Martin. 
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Paul se zamyslel a vrhl krátký pohled na Lai. „Promiň, ale momentálně nemám moc času,“ řekl. 
Martin pokrčil rameny. „Zase tak moc to nespěchá.“ 
„Hm, a musí to být nutně rozhovor mezi čtyřma očima? Vzal bych s sebou Lai a mohli bychom někam 
zajít.“ 
Vypadalo to, že Martin přemýšlí, ale nakonec přikývl. „Dobře, možná to tak bude lepší. Až budeš mít 
čas, zavolej mi. Zatím.“ 
„Zatím,“ odpověděl Paul a zamyšleně ukončil hovor. „Co si se mnou může chtít vyjasňovat?“ zeptal se 
spíš jen pro sebe. Lai pokrčila rameny. 
Paul se k ní otočil. „Něco mě napadlo,“ prohlásil. „Nebudeme nikoho oslovovat. Na Insanii se přece 
pro všechny otevřou nové možnosti. Pokud řekneme, že jsme ochotní pomoci firmám přestěhovat 
továrny, tak se toho určitě chytí.“ 
„To máš sice pravdu, ale co školy a nemocnice?“ namítla Lai. 
Paul si povzdechl a zamyslel se. „Poslyš, na Insanii se přece přestěhuje část lidí, kteří teď žijí na Zemi. 
Vždyť pokud by se některé ze škol a nemocnic nepřestěhovaly, musely by zkrachovat. Takhle se míra 
nezaměstnanosti možná ještě sníží,“ prohlásil. 
Lai pokrčila rameny. „Když si myslíš, že to dokážeš dostatečně jasně vysvětlit…“ 
„Podívej se, v nejhorším můžeme požádat o pomoc Brookena a ostatní hlavy států.“ 
Lai přikývla. „Mohlo by to fungovat.“ 
Paul se pohodlněji opřel. No skvěle. Mám, co jsem si vždycky přál. Jenomže pokud se to nepovede, 
zodpovědnost bude ležet i na mně. 
 

*** 
 

David ležel na zemi svého pokoje a díval se do stropu a skrze něj. Přestěhoval se i s Cizinci do Perthu, 
oficiálně proto, aby byli k dispozici Výzkumu, ale ve skutečnosti proto, aby byl David ve známém 
prostředí. Ztrácel se. Zřetelně cítil, že z toho, co kdysi bývalo Davidem, se nenávratně stává slupka 
něčeho jiného, ale stále v něm ještě zbývalo jakési původní jádro a o to byl pocit ztráty horší. Neměla 
Jana pravdu, když mi říkala, že jsem udělal chybu? Bylo pro něj stále těžší uvažovat o sobě jako o 
osobnosti. Cizinci s ním splývali, prolínali se s jeho myšlenkami. 
Souhlasil jsi s tím. Chtěl ses stát naší součástí. 
Já vím, ale bylo to správně? 
Teď už to nemůžeš změnit. Jsi jeden z nás. 
Bylo to, jako by se hádal sám se sebou a zároveň s někým jiným. Jádro, které zbylo z Davida, se 
osaměle chvělo v mase myšlenek Cizinců. Ty dvě osobnosti si byly navzájem tak cizí, že se Davidovi 
zdálo, že to nevydrží, že dříve nebo později něco povolí. Kdo teď jsem? 
Jsme ty. Ty jsme my. 
Proč jsem to udělal? 
Proč jsme to udělali? 
Proč už to nemůžu vzít zpět? Proč nemůžu být zase jenom člověk? 
 

*** 
 

„Ne, teleport se do plošin zabuduje až následně. Tyhle linky by ho nezvládly vyrobit. Pokud by se 
neudělal naprosto přesně, mohlo by to mít tragické následky.“ John stál s hlavním technikem 
uprostřed výrobní haly. 
„Takže nebude zabudovaný do řídicí jednotky?“ John zavrtěl hlavou. Vedoucí technik si spokojeně 
založil ruce na prsou. „Možná to půjde rychleji, než jsme předpokládali. Tady se budou vyrábět řídicí 
jednotky, z Monaka slíbili, že začnou s konstrukcí trupů.“ 
John si zvědavě prohlížel lidi, kteří se hemžili po hale a seřizovali výrobní linky. „Za jak dlouho to tady 
uvedete do provozu?“ zeptal se. 
Technik pokrčil rameny. „Do týdne by to mohlo být hotové, potom uděláme zkušební várku a 
pustíme se do výroby naplno.“ 
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John přikývl. „Máte pro mě ještě nějakou práci?“ zeptal se. 
Technik zavrtěl hlavou. „Ne, pokud nemáte připomínky nebo dotazy, je to všechno.“ 
„V tom případě už půjdu,“ prohlásil John a napřáhl ruku. 
Technik ji stiskl. „Nashledanou.“ 
„Nashledanou,“ odpověděl John a odešel. Do měsíce budou hotové první plošiny a můžeme začít se 
stěhováním, uvažoval po cestě. Zatím jde všechno jako na drátku. Otázka jenom je, jak to půjde dál. A 
co potom na Insanii? Budeme potřebovat suroviny, budeme muset zavést dopravu… Chtělo by to 
nějaký nápad, jak všechno skloubit. Pokud nechceme Insanii hned vyplenit, musíme zdokonalit 
techniku získávání surovin z komet a měsíců. Jenomže to já nedokážu. Došel domů a bezmyšlenkovitě 
otevřel dveře. „Lili, jsem doma,“ zavolal, ale nikdo mu neodpověděl. Ona šla vlastně na nákupy, 
uvědomil si a zul se. Vešel do svého pokoje a zhrozil se. Byl tam strašný nepořádek, všude ležely 
rozházené jeho poznámky a součásti teleportu. Co se tady stalo? pomyslel si a nechápavě se rozhlížel. 
Jeho první myšlenka byla, že je někdo vykradl, ale na první pohled se nezdálo, že by něco zmizelo, a 
když nahlédl do ostatních pokojů, uviděl, že je v nich naprostý pořádek. Zmateně se vrátil do svého 
pokoje a začal hledat, jestli se něco neztratilo, když mu pohled padl na stůl. Ještě ráno jsem tady měl 
položený pokusný teleport, na to bych dal krk, pomyslel si a začal prohledávat celý pokoj, jestli ho 
náhodou někam neodložil. Když nic nenašel, postavil se a založil si ruce na prsou. Opravdu skvělé. 
Někdo mi ukradl teleport. Ale co s ním chce dělat? Chvíli jen tak stál, opíral se o zeď a uvažoval. Tak co 
udělám? Mám zavolat policii? Ještě chvíli stál a nevěřícně vrtěl hlavou a potom si sáhl na spánek a 
zavolal Paulovi. 
„Ahoj Johne, co potřebuješ?“ zeptal se Paul. Vypadal zaneprázdněně. 
John zavrtěl hlavou. „Někdo mi ukradl pokusný teleport. Myslel jsem, že bys to měl vědět. Řeknu to 
ještě Brownovi a zavolám na policii. I když pochybuju, že někoho najdou.“ 
Paul vypadal značně překvapeně. „A nic jiného ti nevzali?“ 
„Ne. To je na tom právě to divné. Nechápu, co s ním chtějí dělat.“ 
„Mohlo by to být nebezpečné,“ řekl Paul. 
John se trochu usmál. „Jistě, pokud by přišli na to, jak funguje. A tohle byl navíc pokusný exemplář, 
takže ani nebyl funkční. Pokud se ten dotyčný chtěl dozvědět něco o teleportu, nechápu, proč mi 
nevzal poznámky.“ 
Paul pokrčil rameny. „Třeba vzal první, co mu přišlo pod ruku, nebo měl instrukce. Anebo ho taky 
něco vyrušilo,“ prohlásil Paul. „Každopádně být tebou, tak vyměním zámek, mohl by se vrátit.“ 
John přikývl. „Máš pravdu. Jenom nevím, jestli mi to bude něco platné. No, zatím se velká škoda 
nestala, ale pro jistotu policii opravdu zavolám. Mohli by mít tip.“ Povzdechl si. „Dobře. Už tě nebudu 
rušit. Měj se.“ 
„Ahoj,“ odpověděl Paul a zavěsil. 
 

*** 
 

Paul a Lai už seděli v restauraci, ale Martin pořád nepřicházel. Byli v útulném podniku, na stole stála 
zapálená svíčka a hrála nevtíravá hudba. Měli na sobě ochranné obleky a zapnuli si pole, ale to jim 
v ničem nebránilo. Mělo za úkol jen filtrovat vzduch, který vydechovali a nezkušený pozorovatel si ho 
ani nevšiml. „Zajímalo by mě, kdo mohl Johnovi ukrást ten teleport,“ poznamenala Lai. 
Paul pokrčil rameny. „Těžko říct. Mohl to být kdokoliv, ale pokud opravdu ukradl jenom nefunkční 
kus, nemáme se čeho bát. Mě by spíš zajímalo, co si se mnou chce Martin vyjasňovat. Doufám, že 
jsem mu nijak neublížil.“ 
Vtom se k jejich stolu přiblížil Martin. Nejdřív se zdálo, že si jich nevšiml, ale potom se usmál a posadil 
se k nim. „Ahoj, rád vás zase vidím,“ prohlásil. Martin si všiml prstýnku na její ruce a usmál se. „Kdy 
bude svatba?“ zeptal se. Dost riskuje, pomyslel si Paul. Co kdybych to nebyl já, s kým se má Lai brát? 
„Zatím jsme se ještě nedomluvili,“ odpověděl. 
Martin pokýval hlavou. „Už jste si objednali?“ zeptal se. Paul a Lai přikývli. „Zvu vás,“ řekl Martin. 
„Když už jsem vás takhle vytáhl od práce…“ Viděl, že chce Paul odporovat a zavrtěl hlavou. „Nehádej 
se se mnou, Paule, stejně víš, že to nemá cenu.“ 
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Paul pokrčil rameny. „Jak chceš. Jsi v balíku?“ 
Martin se usmál a objednal si. Potom se pohodlně opřel. „To víš, když jsem teď ta tvář projektu…“ 
„A jsi spokojený?“ zeptala se Lai. 
Martin se trochu ošil. „To je právě to, o čem jsem chtěl s vámi a speciálně s Paulem mluvit.“ Zhluboka 
se nadechl. „Víš, Paule, ty to máš jednoduché. Tím, že ses prakticky stal hlavou projektu, si můžeš jít 
za svým a ohlížet se musíš jenom na Browna, který s tebou stejně ve většině případů souhlasí.“ 
Počkal, až před něj servírka postaví jídlo a potom pokračoval. „Já to mám těžší, já nemůžu 
prezentovat jenom vlastní zájmy.“ Unaveně se usmál a ochutnal. „Mají to tu dobré, že?“ prohodil. 
Paul přikývl a tázavě se na něho zadíval. Zdálo se, že Martin je v rozpacích. „Teď, když se objevila 
možnost přestěhovat se na Insanii, bude si chtít vedení projektu podzemních měst udržet lidi. Kvůli 
penězům, chápeš. No a tady se oba projekty dostávají do sporu. Je to hloupé, já vím, při snaze 
zachránit si holý život by se nemělo myslet na peníze, ale pokud chceme po dopadu asteroidu začít 
zase normálně žít, musí se hledět taky na ekonomiku…“ Martinův hlas se vytratil. Paul přikývl. Jistě, 
má pravdu, hledět se musí na spoustu věcí. Ale proč mi to vykládá? pomyslel si. Martin zase našel nit. 
„Teď pracuju pro podzemní města, takže s největší pravděpodobností budu obhajovat i názory a 
návrhy, které se ti možná nebudou líbit.“ S očekáváním se podíval na Paula. 
Ten chvilku nevěděl, co má říct, ale potom se usmál. „Zkusím to brát sportovně,“ prohlásil. „Na 
druhou stranu je dobré vědět, že mám ve vedení opozičního projektu přítele.“ 
Martin se ulehčeně usmál. „Jsem rád, že to bereš takhle. Nerad bych, abychom se rozhádali.“ Chvilku 
mlčeli a potom se Martin zeptal: „Tak, co jinak?“ 
Lai se usmála. „Zatím jde všechno podle plánu.“ 
„V podstatě,“ doplnil ji Paul. 
 

*** 
 

Paul se zastavil před vládním domem ve Varšavě a několikrát se zhluboka nadechl, aby si dodal 
odvahy. Přestože přiletěl na Brookenovo pozvání, připadal si poněkud nepatřičně. Nakonec se ale 
odhodlal a zazvonil na recepci. „Dobrý den. Jsem Paul Belner a byl jsem pozván na audienci k panu 
prezidentovi,“ řekl vrátné, zjevně simulaci. 
„Předložte prosím své identifikační údaje.“ Měla naprosto bezvýraznou tvář se syntetickým 
úsměvem. „V pořádku,“ řekla, když jí Paul poslal údaje, a gestem ukázala na dveře. Paul se usmál, ale 
věděl, že to je zbytečné. Simulace už ho nevnímala. Uvnitř chvíli tápal, než dorazil k prezidentově 
kanceláři. Dobře. Nemám se čeho bát, je to jenom člověk jako já, povzbuzoval se. Ovšem s mnohem 
větší mocí než já, dodal potom a zaklepal. 
Otevřela mu příjemná starší paní, prezidentova asistentka. Usmála se na něj. „Jste pan Belner?“ 
zeptala se. Paul přikývl. „Pan prezident na vás čeká.“ Provedla Paula předpokojem a otevřela mu 
dveře. Paul poděkoval a vstoupil. 
Naproti dveřím stál psací stůl a za ním seděl Brooken. Několik sekund si Paula zkoumavě prohlížel a 
potom se úsečně usmál. „Vítám vás, pane Belnere. Posaďte se,“ řekl a ukázal na židli naproti stolu. 
„Abych pravdu řekl, je mi trochu líto, že už nebudu jednat s panem Brownem,“ pokračoval prezident. 
„Věděl jsem, co od něj můžu čekat. To ale neznamená, že bych vás neviděl rád. Takže vy jste se stal 
hlavou projektu.“ 
Paul přikývl. „Ano.“ 
Brooken kývl. „Asi bychom se měli dohodnout, jak bude fungovat spolupráce mezi Federací a 
Výzkumem.“ Paul přikývl. „Promiňte, rád jdu přímo k věci. Nevadí vám to?“ zeptal se najednou 
Brooken. 
Paul překvapeně zavrtěl hlavou. „Vůbec ne.“ 
„To je dobře. Abyste rozuměl, původně jsem nebyl vašemu plánu moc nakloněný. Je příliš riskantní a 
po objevení mimozemšťanů… Však víte. Potíž je v tom, že i projekt stavby podzemních měst má, jak 
se ukazuje, své mouchy. Rád bych, abychom si všechno vyjasnili předem. Věc se má tak, že bych vás 
chtěl požádat, abyste při náboru lidí moc nepopustili uzdu fantazii a nevyvolali dojem, že na Insanii 
má vzniknout nějaký nový stát. Po dopadu asteroidu budeme určitě potřebovat spolupráci, a pokud 
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by se lidé a Insanii stěhovali v domnění, že vytvoří samostatné zřízení, mohli by nám ji odepřít.“ Paul 
otevřel ústa, že něco řekne, ale Brooken ho gestem přerušil. „Nic neslibujte. Jenom vás žádám, 
abyste všem objasnil, že na Insanii vznikne kolonie, ne samostatný stát.“ 
Paul přikývl. „Jistě, pokud je to vaše přání.“ Brooken se usmál. „Ale vy jste přišel hlavně kvůli něčemu 
jinému,“ prohlásil pak a Paul si nebyl jistý, jestli ho tím chce povzbudit, protože to znělo spíše jako 
příkaz. 
„Ano,“ řekl Paul. „Do měsíce budou dokončeny první transportní plošiny a potom bychom chtěli začít 
přesouvat některé továrny. Budou potřeba lidé, kteří vytvoří organizační týmy na Insanii, případně i 
na Zemi.“ Zdálo se, že Brooken pozorně poslouchá. „A pak, na Insanii budou potřeba lékaři, učitelé a 
podobní lidé. Budou se tam muset zřídit nemocnice a taky banky…“ Paul se na chvilku odmlčel. „Už 
jsem jménem Výzkumu požádal některé organizace, aby zvážily vytvoření poboček na Insanii, ale 
bojím se, že to nebude stačit. Takže bych vás chtěl poprosit o pomoc.“ 
Brooken pozvedl obočí a koutky úst. „Jistě, rozumím vám. Jenže to nezáleží jen na mně. Samozřejmě 
vím, že fungující společnost na Insanii je i v mém zájmu. Ale co se týče propagace vašeho projektu, 
obávám se, že to nebude zadarmo.“ Paul se na něj tázavě podíval. Brooken si založil ruce na prsou. 
„Chápejte mě. Na Insanii se přestěhuje několik miliard lidí. Rozumím tomu a chápu, že to v konečném 
důsledku bude prospěšné pro všechny, ale je tu jeden problém, a tím problémem jsou zločinci. Pokud 
by všichni zůstali na Zemi, bylo by to pro ni příliš velké zatížení, navíc by vznikly problémy po 
přesunutí do podzemních měst. Můj požadavek je takovýto: Na Insanii se kromě obyčejných lidí 
přestěhuje i část vězňů.“ 
Paul stiskl rty. „Ale to bude docela obtížné, protože s nimi budou muset jít i dozorci, budou se muset 
nachystat budovy vězení a to bude nějaký čas trvat…“ 
„Ano, ale tohle by tak velký problém přece nebyl. Ale chápu vás, nezbývá moc času a vy nechcete 
riskovat žádné další komplikace. Já jsem vám chtěl navrhnout něco jiného. Všichni vězni, kteří by se 
přestěhovali na Insanii, by byli podmínečně propuštěni. Samozřejmě tak, že by se tam museli 
zdržovat na určitém místě, nosili by signalizační náramky a podobně, ale mohli by být i prospěšní, 
například právě při chystání Insanie pro přistěhovalce, později jako dělníci. Po dobu trestu by takto 
pracovali, samozřejmě by si i něco vydělali, a potom by byli propuštěni.“ 
Paul trochu zavrtěl hlavou. „Pane prezidente, nemyslíte si, že pokud se tam budou volně pohybovat 
vězni, odradí to lidi od stěhování?“ zeptal se. 
Prezident zavrtěl hlavou. „Budou přece pod dohledem.“ 
Paulovi se to pořád nezdálo. „Ale přece na Insanii nepošlete jen lidi s lehkými přečiny,“ namítl. 
Zdálo se, že se Brooken zamyslel. „Máte pravdu. Ale je mi jasné, že lidé, kteří spáchali těžké zločiny, 
by nemohli být podmínečně propuštění.“ 
Náhle si Paul vzpomněl na Andrewa. Bylo mu, jako kdyby do něho uhodil blesk. Andrew je přece 
odsouzený za těžké ublížení na zdraví. Copak si nezaslouží dostat šanci znovu žít? Jenže kolik je 
takových lidí jako Andrew? Mizivé procento v počtu těch, kdo si trest opravdu zasloužili. Pokud budu 
souhlasit s přestěhováním tisíců násilníků na Insanii, můžu zavinit něco, co jsem vůbec nechtěl. 
Nepatrně zavrtěl hlavou. Jenže Andrew je tu pohřbený zaživa. rty. Co si to tady namlouvám? Nemůžu 
ho tady nechat, když mu můžu pomoct. Zvedl hlavu a podíval se na prezidenta. „Pane prezidente, a 
kdyby se vybrali jen vězni s opravdu dobrým chováním?“ 
Brooken se trochu pousmál, možná uviděl záblesk naděje v Paulově obličeji. „A vy se už nebojíte, co 
by na to řekla veřejnost?“ 
Paul stiskl rty. „Museli bychom je dobře hlídat.“ 
„To jistě,“ přisvědčil prezident. 
Paul se zhluboka nadechl. Nemůžu ho tady jenom tak nechat. Celý život bych si to vyčítal, pomyslel si 
a podíval se na Brookena. Ten se stále usmíval. „Dobře, pane prezidente,“ řekl Paul. „Váš požadavek 
je logický. Mám ale prosbu.“ 
„Ano?“ zareagoval Brooken. 
„Mohly by věznice ty lidi už přetřídit, abychom je nemuseli zbytečně vyřazovat?“ 
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Brooken obrátil ruce dlaněmi vzhůru. „Ale beze všeho. Tak mě napadá, pomohlo by vám, kdyby vláda 
vyzvala případné zájemce o přestěhování, aby se už hlásili na úřadech? Myslím, že by vám to ušetřilo 
spoustu práce,“ podotkl. 
Paul se vděčně usmál. „To by bylo skvělé,“ prohlásil. 
Brooken pokýval hlavou. „Je to všechno, co jste se mnou chtěl projednat?“ zeptal se. 
„Zatím ano,“ přikývl Paul. 
„Výborně. Dám vaše návrhy ještě ke schválení. Do té doby prosím zůstaňte ve Varšavě,“ řekl Brooken 
a podal Paulovi ruku na rozloučenou. 
 

II. 
 
Lai se usmála na své spolupracovníky a rozloučila se. S povzdechem vyšla z budovy Výzkumu a na 
chvíli se zastavila. Byla unavená a nejraději by si lehla a spala, ale ještě ji čekala návštěva u Kristine. 
Chtěla ji získat kvůli mimozemšťanům. Měla strach, že David všechny úkoly nezvládne, a Kristine byla 
po něm tou nejpovolanější osobou. Lai nasedla do auta a chvíli tápala, než si vzpomněla, kde Kristine 
bydlí. Když dorazila k jejímu domu, chvíli zůstala sedět v autě. Potom se zhluboka se nadechla a 
vystoupila z auta. Chvilku váhala, než stiskla zvonek, ale potom to přece jen udělala. 
„Kdo je tam?“ ozval se ženský hlas. 
„Luisa Vikinsová.“ 
„To je překvapení! Pojďte dál.“ Zároveň se slovy zabzučel zámek a Lai vešla dovnitř. Přivítala ji 
usměvavá Kristine. Vedle ní stál Petr. 
„Dobrý den,“ pozdravila Lai. 
„Nezouvejte se a pojďte dál,“ vybídla ji Kristine a zavedla ji do obýváku. I s Petrem se usadila na 
pohovce a vybídla Lai, aby se posadila naproti nim do křesla. „Dáte si něco?“ zeptala se Kristine. Lai 
zavrtěla hlavou. Byla trochu v rozpacích. Kristine se pohodlně opřela a tázavě se na Lai zadívala. 
„Takže co potřebujete?“ zeptala se. 
„Vy víte, kdo jsem?“ zeptal se Lai váhavě a z nějakého důvodu si připadala hloupě. Kristine se usmála. 
„Samozřejmě. Už jsme se potkaly na návštěvě u Janusanů.“ Lai přikývla. 
„Po pravdě řečeno, přišla jsem vás, vlastně vás oba, o něco požádat,“ prohlásila. Kristine Lai 
pohledem vybídla, aby pokračovala. „Sledujete trochu vývoj projektu stěhování lidí na Insanii?“ 
zeptala se Lai. Kristine i Petr přikývli. „A slyšeli jste něco o Davidu Pellerovi?“ 
„Mám dojem, že jsem to jméno už někde zaslechl,“ prohlásil po delším přemýšlení Petr. Lai přikývla. 
„Dělá teď mluvčího Janusanů. Pokud jste se s nimi v poslední době spojili, možná jste si ho všimli.“ 
Kristine svraštila čelo. 
„To on je příčina toho, že se Janusané začali chovat tak podivně?“ 
Lai pokrčila rameny. „Dost možná. Propojil se s nimi.“ 
Lai postřehla, že se Kristine trochu zachvěla a Petr se na ni znepokojeně podíval. „A co od nás 
potřebujete?“ zeptal se. 
Lai se zhluboka nadechla. „Potřebuji vaši pomoc. Nejsem si jistá, jestli David dokáže žít v takovém 
stavu, v jakém je teď, jisté ale je, že se neustále ztrácí a já se bojím, aby se zbytečně nezhroutil.“ 
Kristine vážně přikývla. „To se stejně dříve nebo později stane.“ 
Lai přikývla. „Ano, ale chtěla bych to co možná nejvíc oddálit. A proto jsem vás chtěla poprosit, jestli 
byste mu nepomohli. Práce by obnášela různé diskuze, seznamování veřejnosti s mimozemšťany a 
podobně. Samozřejmě by to nebylo zadarmo.“ 
Kristine se podívala na Petra a ten pokrčil rameny. „Na penězích zase tolik nezáleží.“ 
Kristine přikývla. „To jistě, ale opravdu si myslíte, že budeme nějak užiteční?“ 
Lai  kývla. Aspoň doufám, dodala v duchu. „Myslíte, že byste mohli Davidovi nějak pomoci?“ zeptala 
se po chvíli ticha a prosebně se na Kristine a Petra zadívala. „Je mi ho hrozně líto,“ dodala tiše. 
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Kristine stiskla rty. „Nedá se odhadnout, jak se bude vyvíjet. Pokud se opravdu s Cizinci propojil, 
neexistuje způsob, jak spojení zrušit. Ale musel to udělat dobrovolně. Cizinci by ho k ničemu 
takovému nenutili,“ řekla. 
Lai se hryzala do spodního rtu. „Musí to pro něj být strašné.“ 
Kristine přikývla. Chvíli mezi nimi panovalo pochmurné ticho. Potom Kristine zvedla hlavu a usmála 
se. „No, myslím, že vaše nabídka je lákavá. Co říkáš, Petře?“ 
Petr přikývl. „Máš pravdu. Rádi vám pomůžeme.“ 
 

*** 
 

Dvacet tři měsíců do dopadu 
 

*** 
 

David seděl na lavičce a prohlížel si oblohu. Fascinovaly ho mraky a udiveně se díval okolo sebe. 
Nedokázal pochopit svět, ve kterém se ocitl, a přitom někde hluboko věděl, že by ho měl znát. 
Tvůj svět je zvláštní. 
Můj svět? Kdo jsem já? Jsme přece jenom my. 
Ale není to náš svět. Je tvůj. Ty ses v něm narodil. 
Kdo? Jsme přece spojení. Jak by mohlo nějaké já žít před námi? Uvažoval nad tím a nechápal. Ale 
potom se rozpomněl. Vědomí vlastní identity se mu bolestně vlilo do myšlenek. Složil hlavu do dlaní a 
potlačil vzlyk. 
Jmenuju se David Peller. Jsem člověk a tohle je planeta, na které jsem se narodil. Patřím sem. To, co 
vidím nad sebou, jsou mraky, okolo mě jsou stromy a tráva. Tohle všechno přece znám. Bylo pro něj 
čím dál tím těžší uchovávat si vědomí vlastního já. Čím dál víc z něj zbývala jen jiskřička uprostřed 
vědomí Cizinců. Bylo pro něj stále bolestnější vracet se ke svým vzpomínkám a ke své osobnosti. 
Nepatřím sem, uvědomil si. Už nepatřím mezi lidi. Ale nepatřím ani mezi Cizince. Tak kdo jsem? 
Narovnal se a prudce vstal. Byl pohublý a bledý, vypadalo to, že jen tak tak drží pohromadě. Obličej 
měl propadlý a posetý vráskami, které tam ještě před pár týdny nebyly. Vypadalo to, že za tu dobu, 
co se propojil s Cizinci, zestárl o celá desetiletí. Jediné, co nezestárlo, byly jeho oči. Nepřirozeně mu 
zářily a vypadaly jako paraziti. Odrážel se v nich boj, který ho neustále stravoval. Zaťal čelisti a sklonil 
hlavu. Šel rychle, ale nevěděl kam. Nerozhlížel se, soustředil se jen na sebe. Nikam nepatřím. Vzdal 
jsem se toho, co ze mě dělalo člověka, ale zároveň se nemůžu stát ani ničím jiným. Nejsem nic. Ztratil 
jsem všechno, čím jsem byl, stala se ze mě zrůda. Chtělo se mu plakat, ale nebyl si jistý, jestli by to 
ještě dokázal. Neustále na něho dotíraly myšlenky Cizinců. Chtěl se jich zbavit, ale nešlo to. Nenáviděl 
je, ale zároveň si uvědomoval zvláštní pocit, že nenávidí sám sebe. Hádal se s nimi, ale připadal si, 
jako by trpěl samomluvou. Proč jsem to jenom udělal? Proč jsem nemohl zůstat tím, kým jsem byl 
předtím?! Zaplavila ho vlna vzteku. Nejraději by vytrhal stromy v parku i s kořeny. Srdce mu hlasitě 
bušilo. Ne! Nemůžu takhle žít! Zastavil se a zavřel oči. Našel spojení s Cizinci. Jasně žhnulo a tepalo. Se 
zvrácenou radostí je začal trhat. Škubal vlákno po vláknu, jednu zářící nit po druhé. Vytrhával je sám 
ze sebe, cítil příšernou bolest a radoval se z toho. Všechno v něm křičelo. Věděl, že to nemůže přežít, 
byl s Cizinci spojený příliš silně, ale nedbal toho. Přetrhával jednu nit po druhé, cítil, jak spojení 
slábne, jak umírá a cítil se nevýslovně šťastný, když najednou zjistil, že už to nedokáže. Už nedokázal 
sebrat sílu a odvahu přetrhnout poslední vlákna. 
Nedělej to! prosili ho Cizinci. Ničíš nás. Nedělej to, prosím. David chytil za poslední vlákna, aby je 
přetrhl, ale nedokázal to. Byl hrozně slabý, ale žil. Zůstal spojený s Cizinci a věděl, že to už nedokáže 
změnit. Obrátil se ke stromu, u kterého stál a položil horké čelo na jeho drsnou kůru. Proč? ptal se a 
věděl, že už jej nic nedokáže vysvobodit. Proč jsem to udělal? 
 

*** 
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„Řekni, proč si vůbec někdo dával tu práci a vynalézal recyklovač?“ prohlásila Lai a s odporem se 
dívala na odpadky znečištěné moře pod molem. 
Paul ji objal okolo ramen a naklonil se s ní nad vodu. „Máš pravdu, romantický výhled to zrovna 
není.“ 
Lai se na něj podívala a usmála se. „Tak půjdeme dál. Třeba najdeme nějaký lepší.“ Paul si pateticky 
povzdechl. 
„Ale mě bolí nožičky,“ řekl ukňouraným hlasem. 
Lai se zatvářila přísně. „Domů tě neponesu!“ 
„Ano mami,“ odpověděl Paul a schlíple svěsil ramena. 
Lai se rozesmála. „Zato ty bys mě domů odnést mohl,“ řekla. „V náručí,“ dodala. 
Paul kriticky našpulil pusu. „No, asi by ses pěkně pronesla. Ale na druhou stranu,“ dodal rozvážně, 
„mohli bychom to zkusit.“ 
Zvedl Lai do náruče a vykročil s ní nejistým krokem pryč z mola. „Ne! Pusť mě!“ křičela Lai a kopala ve 
vzduchu nohama. 
„Chtěla jsi to,“ opáčil Paul a zlomyslně se ušklíbal. Po několika metrech ji postavil na zem a zhluboka 
oddechoval. „Myslím, že to už víckrát zkoušet nebudu,“ prohlásil. 
„Ani bych ti to nedoporučovala,“ opáčila Lai. Paul ji chytil za ruku. Lai mu ji stiskla a usmála se. 
Pomalu šli po vybetonovaném břehu a mlčeli. 
„Kdy bys chtěla mít svatbu?“ zeptal se Paul po chvíli. 
Lai pokrčila rameny. „Nevím. Možná někdy na podzim.“ 
„Hm. To už by se mohli začít na Insanii stěhovat první lidé.“ 
Lai se zhluboka nadechla. Byl krásný teplý zářijový večer a vzduch byl pročištěný nedávným deštěm. 
„Budu se někdy muset zeptat Janusanů, co se vlastně stalo s těmi tvory, které jsme našli na Insanii,“ 
prohodila Lai. „Mohli by to vědět.“ Paul přikývl. Chvíli zase bylo ticho. 
„Podívej se na slunce,“ řekl náhle Paul. Lai se podívala směrem, kterým ukazoval. Přes slunce pluly 
mraky zbarvené do oranžova. 
„Nádhera,“ odpověděla Lai a potom zvážněla. „Za dva roky to už takhle vypadat nebude.“ 
 

*** 
 

V budově Výzkumu se shromáždili lidé, kteří připravovali přestěhování na Insanii. Byl tam i Paul, ale 
připadal si přebytečný. Sice jako vedoucí celého projektu měl možnost návrhy odmítnout, ale lidé 
pověření organizací byli odborníci a on neměl důvod jim nevěřit. Seděl v čele stolu a zamyšleně se 
hryzal do spodního rtu. Na stole se zvolna otáčel model Insanie rozdělený do barevných úseků. Vedle 
obrazovky stál jeden z lidí z organizačního týmu. „Tohle je nejefektivnější způsob, na jaký jsme přišli. 
Měl by vyvolat nejméně problémů,“ říkal právě. „Podle aktuální mapy jsme Insanii rozdělili do úseků 
odpovídajícím jednotlivým státům Federace a ostatním přidruženým zemím. Díky tomu by nebyl 
problém s tím, kam lidi přestěhovat.“ 
Paul se zamyslel. „Promiňte, že vám do toho skáču,“ začal omluvně, „ale nějak se mi to nezdá.“ 
Mluvčí se usmál. „Nic se nestalo. Od toho tady jste,“ prohlásil, ale neznělo to moc upřímně. 
Paul se zamračil na simulaci. „Víte, myslím si, že lidé si budou chtít vybrat, kde budou žít. Ne všem 
bude vyhovovat tropické pásmo nebo naopak severní úseky.“ 
Muž u obrazovky trochu pokrčil rameny. „To máte jistě pravdu, jenomže tak vzniknou zmatky.“ 
Paul přikývl. „Já vím. Ale opravdu si myslíte, že to nejde vyřešit?“ Mluvčí se podíval na obrazovku a 
potom na Paula. Trhl hlavou. Bylo vidět, že je trochu uražený za kritiku. 
„Počkejte,“ ozval se někdo další. „Ten nápad není vůbec špatný, ale potřeboval by trochu vylepšit.“ 
Vstal a postavil se vedle simulace z druhé strany než původní mluvčí. „Takhle vyžaduje, aby se lidé 
jenom přihlásili a podle lokality, kde žijí, jim bude přidělen dům. Kdybychom přihlášku trochu víc 
propracovali, mohli bychom tam umístit model Insanie rozdělený do jednotlivých úseků. Lidé by si 
úsek vybrali a zarezervovali by si tam dům. Na modelu by samozřejmě muselo být jasné, které 
lokality jsou ještě volné.“ 
„Ale to by přihláška musela být připravená opravdu dokonale,“ namítl původní mluvčí. 
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Člověk, který navrhl opravu, se usmál. „Byla by to jen malá úprava.“ 
„Za jak dlouho byste tu přihlášku dokázali vytvořit?“ zeptal se ho Paul. 
„No, kdyby si nás na to sedlo víc, do týdne to máte na stole.“ 
Paul přikývl. „Dobře. Myslím, že je to dobrý nápad.“ 
Nikdo nic nenamítal. „Což nás přivádí k dalšímu dost zásadnímu problému,“ prohlásil kdosi. 
„A to?“ zeptal se Paul a potlačil povzdech. Těch problémů je příliš mnoho, pomyslel si. 
„A to je, jak to bude s výměnou domů?“ pokračoval tazatel. 
Paul se zatvářil zmateně. „V tom žádný problém nevidím,“ řekl. 
„Jistě, na první pohled je všechno v pořádku, ale zamyslete se nad tím. Lidé na Zemi vlastní 
nemovitost a budou se chtít přestěhovat na jinou planetu. Prakticky v tom není problém, ten se 
objeví až při papírování. Ty nemovitosti někdo musí vlastnit a lidé si alespoň symbolicky musí nové 
domy koupit.“ 
„No a?“ Paul ještě pořád nechápal, v čem je háček a nejhorší bylo, že byl asi jediný. 
„Otázka je, kdo ty domy na Insanii vlastní?“ zeptal se někdo jiný. 
Paul se zamyslel. „No, z části Výzkum a z části pan Lendt. A z části teoreticky taky Federace, ale to už 
bych moc komplikoval.“ 
Muž, který se o problému zmínil první, přikývl. „Takže lidé musí souhlasit s výměnou majetku. Pokud 
by si chtěli koupit větší dům, tak rozdíl doplatí, ale potíž je v tom, že takhle bude většinu nemovitostí 
na Zemi najednou vlastnit Výzkum a Lendt. A to by se všem nemuselo líbit.“ 
Paul zavrtěl hlavou. „Nepřipadá mi to jako zásadní problém. Vždycky to můžeme vysvětlovat tak 
dlouho, až to všichni pochopí.“ Na chvilku se zamyslel. „Připadá mi, že mnohem větší potíže budou 
s lidmi v podnájmech, a když už jsme u toho, taky s bezdomovci.“ 
Muži u obrazovky se na sebe podívali. „Obávám se, že lidé v podnájmech to budou muset vyřešit 
sami. Buď od majitelů nemovitost odkoupí, nebo majitel koupí nemovitost na Insanii, nebo prostě 
zůstanou na Zemi. Nemůžeme předvídat všechno.“ 
Paul přikývl, ale úplně nesouhlasil. Na druhou stranu, nemá cenu všechno ještě komplikovat. Už 
takhle to stihneme jen tak tak, pomyslel si. „Ale co ti bezdomovci?“ zeptal se přece jenom. „Zbudou 
na Insanii nějaké volné domy?“ 
Muž, který odpověděl na první otázku, pokrčil rameny. „Pravděpodobně ano, ale otázka je, jestli se 
budou bezdomovci chtít přestěhovat.“ 
„Mohli by dostat práci, aby časem mohli domy splatit,“ řekl Paul. 
„Pokud budou chtít,“ podotkl původní mluvčí. 
Paul přikývl. „Dobrá. Pusťte se prosím do přípravy přihlášky. Byl bych rád, kdyby byla hotová co 
nejdřív.“ Na chvilku se odmlčel. „A ještě jedna věc. Jak pokračuje jednání s ústřední bankou a 
ostatními organizacemi?“ zeptal se. 
„Ústřední banka už vypracovala koncept a slíbila, že dodá lidi. Jednáme s ministerstvem zdravotnictví 
a školství, ale zdá se, že to bude nějakou dobu trvat,“ prohlásila žena sedící skoro vedle Paula. 
Paul se ošil. „Děkuju. Doufám, že se ozvou včas. To by bylo pro dnešek všechno,“ prohlásil a vstal. 
Všichni ho následovali. „Všem vám děkuju za snahu.“ 
 
Vyšel z budovy a na chvíli se zastavil, aby se nadýchal čerstvého vzduchu. Co teď budu dělat? Napadlo 
ho, že by mohl zajít za Martinem, ale tu myšlenku zavrhl, protože Martin pravděpodobně pracoval. 
Všechno jde jako na drátku, pomyslel si a pomalu zamířil k autu. Je to zvláštní, jaký kus cesty lidé 
urazili od doby, kdy si uvědomili sebe sama. V porovnání s trváním vesmíru žijeme krátce jako jepice. 
Jak by se asi vývoj lidí jevil někomu tam venku? Ostatně, když už jsem u toho, jak se jeví třeba 
Cizincům? Úvahy mu přerušilo ohlášení hovoru. Udiveně zvedl obočí a hovor přijal. Když se před ním 
objevila simulace volajícího, měl co dělat, aby mu překvapením nevypadly oči z důlků. „Ahoj Jime,“ 
prohlásil šokovaně. „Co potřebuješ?“ 
Land se přátelsky usmíval. „Ahoj Paule. Určitě se pamatuješ, že jsem se s tebou nedávno domlouval 
na konferenci.“ Paul přikývl. „Mohl bys mi říct, kdy ti to bude vyhovovat?“ 
Paul se zamyslel. „Ještě přesně nevím. Napíšu ti.“ Land kývl. Paul se proti své vůli usmál. „A jak se 
jinak máš? Projekt pokračuje dobře?“ neodpustil si jízlivou poznámku. 
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„Vede se mi dobře, díky za optání,“ opáčil Land. 
„No, tak já už radši končím. Ahoj,“ řekl Paul a zavěsil. S úsměvem nasedl do auta a nastavil autopilota. 
Možná se z nás nakonec zase stanou kamarádi, pomyslel si. Byl by to hezký konec nějakého hodně 
kýčovitého filmu. Dva přátelé, kteří se rozkmotří a navzájem se nenávidí, si nakonec uvědomí, že 
přátelství je nejtrvalejší hodnota a usmíří se. A závěrečná scéna by mohla ukazovat, jak si podávají 
ruce. Potřásl hlavou. To určitě. Lhostejně pozoroval ulice a přemýšlel. Už by se mohl ozvat Brooken 
kvůli vězňům. A taky už by mohli dokončit ten návrh na nastartování insanijské ekonomiky. Povzdechl 
si. A já bych se mohl zastavit za Cizinci. Zívl. Ale nejlepší bude, když si půjdu zdřímnout. 
 

*** 
Andrewa probudilo zasyčení dveří. Neuvědomoval si, kdy usnul, ale měl podezření, že prospal větší 
část odpoledne. Ve dveřích stál dozorce. „Dobrý den,“ pozdravil Andrew. 
„Dobrý den. Pojďte se mnou.“ 
Andrew se postavil a trochu si uhladil uniformu. Pomalu si na nový život zvykal. Díky vzornému 
chování mohl ještě s několika vězni pracovat mimo vězení v továrně na robotické hračky. Vedení 
věznic práci mimo vězení povolovala, protože riziko útěku bylo minimální, a i kdyby se o něj některý 
z vězňů pokusil, byl by díky identifikačnímu náramku zanedlouho chycen. Nedalo se říci, že by byl 
spokojený, ale blíž se k tomuto pocitu už dlouho nedostal. Dozorce ho zavedl k jedné z kanceláří 
ředitelství a pokynul mu, ať vstoupí. To je mi pocta, pomyslel si Andrew. Co jsem provedl? Zaklepal. 
„Dále,“ ozvalo se po chvilce. Andrew vstoupil a uviděl za stolem sedět asi padesátiletou ženu 
s mateřskou tváří. „Posaďte se,“ vybídla Andrewa. 
Andrew se usmál. „Dobrý den,“ řekl a posadil se. 
„Dobrý den,“ odpověděla nepřítomně žena a chvilku si ho zamyšleně prohlížela. Potom téměř 
neznatelně potřásla hlavou. „Jste pan Andrew Smith odsouzený za zabití?“ Andrew přikývl a zvážněl. 
„Mám pro vás nabídku,“ prohlásila žena. 
Andrew zvědavě povytáhl obočí. „Nabídku?“ 
Žena přikývla. „Víte něco o projektu přestěhování části lidí na nově objevenou planetu?“ zeptala se. 
Andrewovi se na tváři objevil úsměv. Kývl. „Dobře,“ pokračovala žena. „Všichni vězni nemohou zůstat 
na Zemi, proto bude část lehčích zločinců a někteří těžší přestěhována. Tito vězni by pomáhali 
připravit planetu na příchod ostatních lidí a pomáhali by nastartovat její ekonomiku. Bonus je, že by si 
trest odpykávali v podmínce.“ 
Andrew nejdřív nechápal, proč mu to vykládá. „Ale já jsem odsouzený za zabití,“ namítl. 
„Jistě,“ pousmála se žena. „Ale díky vzornému chování jste se dostal na seznam těžších zločinců, kteří 
by se mohli přestěhovat.“ 
Andrew na okamžik zavřel oči. Mohl bych se zase dostat na svobodu. No, alespoň na něco podobného 
svobodě. Mohl bych zase začít normálně žít, pomyslel si. „Mám ale povinnost se vás zeptat, jestli 
byste s tím souhlasil,“ pokračovala žena. Andrew udiveně zavrtěl hlavou. Připadal si jako v krásném 
snu, uprostřed něhož se ho někdo zeptá, jestli souhlasí s jeho pokračováním. „Jistěže bych s tím 
souhlasil,“ řekl. 
Žena pokrčila rameny. „Třeba byste chtěl zůstat ve vězení, ze zdravotních důvodů například.“ 
Andrew se nevěřícně usmál. „Nemám důvod, proč bych zůstával ve vězení, když nemusím,“ prohlásil. 
„Když mi věříte…“ 
„Já jsem vás nevybírala,“ opáčila žena. „Chcete si přečíst podmínky?“ zeptala se. 
„Kdybyste byla tak hodná,“ souhlasil Andrew. Žena mu podala papír. „Pokud budete souhlasit, 
podepište se tam a papír pošlete po dozorci,“ řekla. 
„Děkuju,“ řekl Andrew a vstal. 
„Nashledanou,“ pozdravila žena. 
„Nashledanou,“ odpověděl Andrew. Když se vrátil do cely, chvíli jenom tak stál. Budu propuštěn na 
podmínku. Budu moci začít znovu žít. Nechápal to. Čím jsem si to zasloužil? přemýšlel. 
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III. 
 

„Je spojení připraveno?“ zeptal se Brooken a upravil si kravatu. 
„Ano,“ odpověděla jeho asistentka. 
Brookenovi se na tváři objevilo něco jako úsměv. „Děkuji. V tom případě můžeme začít,“ prohlásil. 
„Jistě, pane prezidente.“ 
Brooken se zhluboka nadechl a nasadil vážný, ale přívětivý obličej. Byl vyzbrojen poznámkami, které 
včera projednal s vládou a věděl přesně, co chce, ale i tak cítil nervozitu. Místo před ním ještě chvíli 
zůstávalo prázdné, ale potom se na něm objevila simulace císaře Východoasijského společenství. Oba 
s tímto soukromým jednáním souhlasili, protože věděli, že pokud dojde k nějaké dohodě, dojde k ní 
snáze mezi čtyřma očima. Hovor byl samozřejmě nahrávaný, alespoň na straně Federace a Brooken si 
byl jistý, že ani ve Společenství to není jinak. „Dobrý den, vaše veličenstvo,“ pozdravil Brooken a cítil 
se při tom oslovení trochu nesvůj. 
„Dobrý den, pane prezidente,“ odpověděl císař a maličko se usmál, jako by chtěl dát najevo převahu. 
Oba představitelé mluvili anglicky, což byl tradiční diplomatický jazyk. 
„Jsem rád, že jste si našel čas na rozhovor se mnou,“ pokračoval Brooken. Císař Společenství ho 
vždycky rozčiloval. Byl na jeho vkus příliš mladý na to, aby mohl vládnout, a co bylo nejhorší, císař to 
pravděpodobně věděl také, ale nijak ho to netrápilo, protože i přes své mládí dosahoval úctyhodných 
výsledků. Možná mají něco v genech, napadlo Brookena. Nějakou schopnost dotlačit ostatní k tomu, 
co původně vůbec nechtěli udělat. 
„I mě těší, že si s vámi mohu pohovořit,“ prohlásil císař a jeho úsměv ani nezakolísal. 
Jistě. Jsi určitě štěstím bez sebe, pomyslel si Brooken ale vstřícně se usmál. „Rád bych s vámi 
projednal jistou nepříjemnou záležitost,“ řekl. 
„Ano?“ zeptal se císař a nevinnost z něj přímo zářila. 
„Týká se to… vztahu našich zemí,“ pokračoval Brooken. 
Císař přikývl. „Jistě, ten je v poslední době nanejvýš neuspokojivý.“ 
Brooken si stiskl ruce, až mu zbělely klouby. „Jistě se si všiml, že vaše vojska v poslední době vůbec 
nepostupují,“ prohlásil. 
Císaři se v očích mihla nespokojenost, ale úsměv se mu ještě rozšířil. „Vaše také ne.“ 
Brooken přikývl. „To máte pravdu. Ovšem ztráty jsou na obou stranách stejně velké,“ podotkl. 
„Moji vojáci pro vlast umírají rádi.“ 
„Buďte ujištěn, že vojáci Federace také,“ opáčil Brooken. „Ale myslím, že je zbytečné jejich životy a 
technikou takhle plýtvat.“ Brooken spoléhal na to, že císaři je už válka stejně nepohodlná jako jemu. 
„Co tedy nabízíte?“ opáčil císař. 
Brooken se nadechl. „Co nabízím? Především výměnu zajatců. A potom také příměří.“ 
„Za jakých podmínek?“ opáčil císař. 
„Vzájemné neútočení do doby, než dopadne asteroid,“ řekl Brooken. 
„To je velmi dlouhá doba. Kdo ví, co se za ni všechno může stát,“ odpověděl císař. „A válka za 
správnou věc nepočká.“ Zamyslel se. „Vaše nabídka je nicméně zajímavá. Budu o ní uvažovat. 
Odpověď vám dám pozítří.“ 
Brooken přikývl. „Do té doby zastavím všechny válečné operace,“ prohlásil. 
„Já také,“ řekl císař. „Velice mě těšilo.“ 
„I mě,“ odpověděl Brooken. „Nashledanou.“ 
 

*** 
 

„Paule, klid.“ Lai seděla za psacím stolem a zamyšleně pozorovala Paula. 
„Já jsem klidný!“ opáčil Paul a uvědomil si, že téměř křičí. „Jsem klidný,“ opakoval už tišeji. 
Lai si povzdechla. „Co kdyby ses posadil,“ navrhla, ale Paul ji ignoroval a dál zíral z okna. Nespokojeně 
stiskla rty. „Oni za to nemůžou.“ 
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Paul se k ní otočil a vztekle se zašklebil. „Jistěže ne. Samozřejmě že za to nemůžou. Ty plány jim to 
udělaly naschvál. A oni jim věřili natolik, že je ani nezkontrolovali.“ 
Lai si povzdechla. „Paule, řekni mi, co až tak strašného se stalo. Zkazili zkušební várku, no a? S tím se 
přece počítá, od toho je zkušební.“ 
Paul nevěřícně zavrtěl hlavou. „Jenže teď budou muset dělat novou zkušební várku, a jestli to ti 
matlalové zase zkazí, nebudeme mít dost času pustit se ani do sestavování plošin. To mě na tom štve 
nejvíc. Kdybychom měli čtyři roky, prosím, zkušebních várek si můžou zkazit, kolik je jim libo, ale mi 
nemáme ani mizerné dva roky.“ 
Lai zasmušile přikývla. „Já tě chápu. Ale pochop i ty je. Snaží se, jak nejlíp můžou.“ 
Paul vztekle přikývl. Chvíli bylo ticho. Lai si prohlížela nehty a měla pocit, že by měla něco říct, ale 
odrazovala ji Paulova nahrbená postava. Nakonec se zdálo, že se Paul trochu uklidnil. Otočil se k Lai. 
„Volal mi Land.“ 
Lai povytáhla obočí. „A co chtěl?“ 
„Kvůli té konferenci.“ Paul si trhaně povzdechl a přitáhl si židli k Lai. Najednou se zdálo, že se jen tak 
tak nezhroutí. 
Lai se na něho šokovaně podívala a chytila ho za ruce. „Paule, co je?“ 
Potřásl hlavou. „To nic.“ Unaveně se pousmál. 
Lai zavrtěla hlavou. „Kdyby to nebylo nic, nevypadáš takhle,“ namítla. 
„Jsem jenom unavený.“ 
„A přepracovaný,“ doplnila ho Lai. 
„Ne, nemůžu být přepracovaný, musím toho ještě tolik zařídit…“ 
„První, co zařídíš, bude schůzka s  postelí,“ prohlásila Lai rozhodně. 
Paul chabě zavrtěl hlavou. „Ne, vážně to nic není.“ 
Lai si povzdechla. „Nemůžeš se přece zničit.“ 
„Vždyť nic nedělám.“ 
„Ne, vůbec. Jenom celý den organizuješ a zařizuješ a řešíš problémy.“ 
„Neměl jsem se do toho vůbec pouštět. Měl jsem zůstat u pozorování oblohy, bylo by to pro všechny 
příjemnější,“ zamumlal Paul nesrozumitelně. 
„Tak pojď,“ usmála se Lai a jemně ho zatahala za ruku. 
Paul bez odporu poslechl a nechal se odvést k posteli. „A taky mám strach z té konference. Land se 
bude snažit mě znemožnit,“ pokračoval Paul a lehl si. 
Lai ho přikryla a políbila ho na čelo. „Hezky se vyspi.“ Paul se na ni vděčně usmál a zavřel oči. 
 

*** 
 

Kristine s Petrem se zastavili před Davidovým bytem. Tázavě se na sebe podívali a potom Petr 
zazvonil. Dlouho se nic nedělo. „Neměli bychom to zkusit ještě jednou?“ zeptala se Kristine. 
Petr pokrčil rameny a znovu zazvonil. Zase se nic nestalo. „Třeba není doma,“ navrhl Petr. 
Kristine zavrtěla hlavou. „Vždyť jsme se s ním domlouvali.“ 
„Ale neotvírá nám,“ opáčil Petr. 
Chvíli ještě čekali, a když už se chystali odejít, otevřely se dveře a objevil se David. Usmál se na ně, ale 
ve tváři měl tak nepřítomný výraz, že vypadal jako náměsíčný. „Vítám vás,“ prohlásil. „Omlouvám se, 
že jsem vás nechal tak dlouho čekat, měl jsem… menší problém a musel jsem ho dořešit. Pojďte dál,“ 
vybídl návštěvníky. Usadil je a chvilku nerozhodně postával. „Dáte si něco?“ zeptal se. Petr i Kristine 
zavrtěli hlavou. „Škoda,“ prohodil David tiše a posadil se naproti nim. 
„Možná bychom se měli trochu podrobněji představit,“ navrhl Petr. 
David zavrtěl hlavou. „Není třeba. Známe…“ na okamžik se odmlčel. „Znám vás dobře.“ Byl si vědom, 
že si návštěvníci té pauzy dobře všimli. V jeho mozku to vřelo. Osobnost Cizinců znala Petra a Kristine 
dobře, věděla, co od nich může čekat, ale David je v životě neviděl. Ještě ke všemu se právě nacházel 
ve stavu, kdy si nebyl tak docela jistý, kdo a kde je. Doufal, že rozhovor zvládne bez potíží, ale zároveň 
si uvědomoval, že toho před svými návštěvníky nemůže moc skrývat. Smutně se pousmál. „Takže vy 
jste mi přišli pomoct. Paul si myslí, že to nezvládnu, co?“ Petr chtěl něco namítnout, ale zarazil se. 



14 
Katastrofa 

David si povzdechl. „Možná má pravdu.“ Zavládlo ticho. „Chcete se dozvědět, co máme teď 
s Janusany v plánu?“ zeptal se po chvíli. Kristine i Petr přikývli. „V nejbližší době se bude konat 
konference, nebo spíš duel mezi Paulem a Landem z druhého projektu a mám tam být i já, jakožto 
oficiální zástupce mimozemšťanů.“ 
„A můžeme vám s něčím pomoci?“ zeptala se Kristine. 
David se zamyslel. „S konferencí ne, s tou si musím poradit sám. Ale mohli byste zpracovat nějaké 
další články z dějin mimozemšťanů, nebo o jejich přístupu k jiným civilizacím a k vesmíru, o ty je teď 
zájem.“ Zase bylo trochu nervózní ticho. Nikdo nevěděl, co říct, aby se druhého nedotkl. Nakonec si 
David rezignovaně povzdechl. „Tak dobře. Popíšu vám to,“ prohlásil. 
Petr s Kristine se zatvářili zmateně. „Vždyť jsme se vás na nic neptali,“ namítl Petr. 
David se skoro vesele ušklíbl. „To ne, ale z vás zvědavost čiší na sto honů. To by poznal každý, i kdyby 
neměl další smysly jako já.“ Po obličeji mu přeběhl zvláštní výraz, jako by se mu najednou rozostřily 
oči. Trochu zavrávoral. Pak si položil ruku na čelo a chvilku neslyšně pohyboval rty. Nakonec otevřel 
oči a usmál se. „Promiňte. To se jenom ujišťuju, že já jsem pořád ještě já.“ Zhluboka se nadechl. 
„Takže vy chcete vědět, jaké to je, stát se něčím takovým jako já.“ Odmlčel se. Kristine s Petrem se na 
něj udiveně dívali. „Neumím to popsat. Protože já jsem zároveň my a nevím, co ještě jsem já a co už 
oni, nebo vlastně my… Nemůžu tomu utéct, protože jsem součástí sebe samého a jsem větší než já.“ 
Podíval se na návštěvníky skoro zoufale. „Nevím, kdo jsem, nedokážeme zjistit, proč to tak je, když já 
jsem jenom jedním z mnoha já v tom, co je my. Chápete to?“ Díval se na ně prosebně jako topící se 
člověk, který skočil do řeky dobrovolně a teď toho lituje. „Udělal jsem to z vlastní vůle, ale teď už 
vlastně ani nevím, kým jsem byl předtím. Nemám rozdvojenou osobnost, protože jsem jako osobnost 
součástí mnoha dalších osobností. Já se sice vejdu do nich, ale oni se nevejdou do mě. Nemůžu 
v tomhle mozku nosit všechny ty já, to my, jehož jsem součástí, rozhodně ne dlouho.“ Petr a Kristine 
na něj s hrůzou hleděli. Čišela z něho beznaděj a oči mu nepřirozeně zářily v propadlé tváři. Trhaně se 
nadechl a trochu se sebral. „Tak už to víte. Ale to je vlastně jedno. Jenom prosím nedělejte stejnou 
chybu jako já. Oni mi nechtějí ublížit a o to je to horší. Snaží se mi pomoci, ale to už nemůžou. A 
nejhorší je, že cítím, jak jim ubližuji, cítím, že je svou přítomností narušuji. Je to, jako bych zraňoval 
sám sebe.“ Pousmál se. „Nic si z toho nedělejte. Způsobil jsem si to sám, sám to taky musím vyřešit. 
Přišli jste mi nabídnout pomoc a jsem vám za to vděčný, ale se mnou mi pomoct nemůžete.“ 
„Opravdu to nejde vrátit zpátky?“ zeptala se Kristine. 
David zavrtěl hlavou. „Ne, věřte mi. Zkoušel jsem to. Už se od nich nemůžu oddělit.“ Zamyslel se. „Ale 
možná by to šlo,“ prohlásil. 
„Ano?“ zeptala se Kristine s nadějí v hlase. 
David se nepřítomně usmál. „Možná by to šlo, kdybych umřel. Já nebo oni.“ 
 

*** 
 

Všichni se tvářili vážně a soustředěně. Seděli okolo stolu a dívali se do poznámek. Brooken se rozhlédl 
po zástupcích ostatních zemí. Takhle se tvoří historie, pomyslel si. No dobrá, neměl bych být tak 
domýšlivý. Takhle se tvoří ta část historie, kterou pravděpodobně nikdo nebude opřádat legendami. 
„Jediný problém v celém návrhu spočívá v tom, že takto nebudeme moci dostatečně prosazovat své 
zájmy,“ prohlásil zástupce Velkého chalífátu. 
Zástupce Libye přikývl. „Souhlasím s vámi. Ovšem pokud začneme planetu dělit, vzniknou jen 
zbytečné zmatky. Když jsme se dohodli, že přepravu lidí uskutečníme společně, bylo by zbytečné ještě 
planetu rozdělovat na oddělené územní celky,“ řekl. Ostatní přikývli. 
Zástupce Velkého chalífátu váhavě souhlasil. „Možná pokud by každý stát do samosprávy jmenoval 
svého zástupce, nebylo by to tak zlé,“ řekl. 
Brooken se zhluboka nadechl. Ani jemu se nelíbila představa, že se bude Federace o Insanii dělit 
s dalšími státy, ale vypadalo to jako nejlepší možné řešení. „Bude to znamenat určité ústupky,“ 
prohlásil, „ale myslím, že je v zájmu nás všech na návrh přistoupit.“ 
„Dělá mi starosti ještě něco jiného,“ ozval se znovu zástupce Velkého chalífátu. „Jakmile bude mít 
planeta samosprávu, mohli by se chtít její obyvatelé osamostatnit.“ 



15 
Katastrofa 

Brooken pokrčil rameny. „Tohle riziko musíme podstoupit. Ale nemyslím si, že by bylo příliš velké.“ 
Všichni chvíli přemýšleli. 
„Mohli bychom pokračovat v jednání zítra?“ požádal zástupce Libye. „Potřebuji se poradit s vládou.“ 
 

*** 
 

„Paule, proč tam musím jít s tebou?“ Lai se na sebe naposledy podívala do zrcadla a spokojeně kývla. 
Paul si ještě vázal kravatu. „Chtěl jsem, abychom tam byli všichni.“ Podíval se na Lai a usmál se. „No 
dobře, chtěl jsem, abys tam se mnou byla ty, ale to by vypadalo moc podezřele.“ 
Lai si povzdechla. „Stejně tam budu celou dobu jenom sedět a dívat se, jak soptíš.“ 
Paul se zarazil. „Proč bych měl soptit?“ 
Lai ho vzala za ruku a usmála se do zrcadla. „Oba dobře víme, že Land ve tvé přítomnosti funguje jako 
katalyzátor.“ 
Paul pokrčil rameny. „Sluší nám to, co?“ podotkl. 
Lai vážně přikývla. „Tvoříme ideální pár.“ 
Paul se podíval na hodinky. „Už bychom měli pomalu vyrazit,“ prohlásil. 
Lai se nadechla. „Doufám, že mám všechno…“ 
Paul jí nabídl rámě. „Stejně nic nepotřebuješ,“ řekl. Po schodech sešli ruku v ruce. „Prosím, slečno,“ 
prohlásil a podržel jí dveře od auta. Lai jenom zavrtěla hlavou. Paul nastavil autopilota a pohodlně se 
opřel. „Jsem strašně nervózní,“ prohlásil jen tak všeobecně. 
Lai pokrčila rameny. „Kdo všechno tam bude?“ zeptala se. 
„Já, ty, David, Cizinec, John, Brown, Martin, Land a dál nevím,“ odpověděl Paul okamžitě. 
„Říkal jsi, že jsi chtěl, aby tam byli všichni,“ namítla Lai. 
Paul přikývl. „No jo, chtěl, ale Jana nechtěla, Ann s Henrym prohlásili, že by tam byli zbyteční a 
Snowriceová s Heartem se nechtějí moc zviditelňovat.“ 
Lai se usmála. „I tak máme převahu tři ku jednomu.“ 
„Nevím, kolik lidí tam bude z podzemních měst.“ 
„Hm.“ Dorazili k vysoké a dost nehezké budově. Paul a Lai vystoupili a na chvíli se zastavili pod 
schodištěm. 
„Pravděpodobně tě budu muset představit,“ prohlásil Paul nervózně. 
„Komu?“ nechápala Lai. 
„Landovi,“ odpověděl Paul téměř šeptem. 
Lai se usmála. „Moc ráda ho poznám.“ 
Paul povytáhl obočí. „Nepochybuju, že to bude vzájemné.“ Vystoupili po schodišti a vešli do haly. 
Paul se chvilku mírně zmateně rozhlížel, až uviděl skupinku vedenou Brownem. Zamířil k nim a Lai ho 
následovala. Konference se měla odehrát za přítomnosti veřejnosti a zároveň se měla natáčet a 
přenášet na síť, takže v hale panovalo něco jako organizovaný chaos. 
Paul a Lai ještě nestačili dojít k Brownovi, když se k nim připojil Land. Zastavili se a usmáli se na něj. I 
Land měl na tváři široký úsměv. „Moc rád tě vidím, Paule,“ prohlásil tónem, který měl být přátelský. 
„Potěšení je na mé straně, Jime,“ odpověděl neméně kousavě Paul. Obrátil se k Lai. „Dovol, abych ti 
představil pana Jima Landa.“ 
Lai kývla hlavou směrem k Landovi. „Těší mě.“ 
„Jime, tohle je moje snoubenka Luisa Vikinsová.“ 
„Velice rád vás poznávám,“ prohlásil Land a ještě trochu rozšířil úsměv. „Vidím, že máte naspěch. 
Nebudu vás zdržovat,“ řekl. „Zatím nashledanou.“ 
Odešel a Lai s Paulem zamířili k Brownovi. „Dobrý den. Tak jsme tady,“ prohlásil Paul. 
„To je dobře,“ odpověděl Brown. „Mimochodem, přišla velice potěšující zpráva. Seznam vězňů 
navržených k přestěhování je kompletní.“ 
Paul se usmál. „To je skvělé. Děkuji.“ 
„Mně neděkujte, já jsem jenom posel,“ opáčil Brown. Trochu stranou stála nádoba se zástupcem 
Janusanů a vedle ní David. 
Lai se jemně vymanila z Paulova stisku a přistoupila k Davidovi „Ahoj,“ pozdravila. 
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David se na ni překvapeně podíval a smutně se pousmál. „Ahoj.“ Lai nevěděla, co dalšího by měla říct. 
Oba byli v rozpacích, když je z nich vyrušil hlas. 
„Konference za okamžik začne, přemístěte se prosím do sálu.“ Lai se otočila k Paulovi a uviděla, že je 
napjatý. Usmáli se na sebe. 
„Jaký máme plán?“ zeptal se John napůl žertem. 
„Nenechat soupeře za žádnou cenu domluvit,“ odpověděl Paul. Pomalu se přesunuli do sálu. Usadili 
se na pódium na židle natočené tak, aby viděli na zástupce podzemních měst, ale zároveň do publika. 
Skupiny se navzájem změřily sice ne přímo nepřátelskými, ale odhadujícími pohledy. Na straně 
podzemních měst seděl i Martin, který vypadal trochu nervózně a omluvně se usmíval. Land se tvářil 
sebevědomě a rozdával úsměvy na všechny strany. Sedělo s nimi ještě několik odborníků, ale ti 
nevypadali nijak nepřátelsky nebo bojovně. 
Lai se naklonila k Paulovi. „Poslyš, nezdá se ti zvláštní, že se za chvilku budeme dohadovat, který plán 
na záchranu lidí je lepší?“ zašeptala. 
Paul pokrčil rameny. „Abych ti pravdu řekl, ani ne. Ve všem jsou peníze, to přece víš, ne?“ 
„Ale stejně… Lidi se snaží vydělat na možném zániku vlastního druhu. Je to absurdní.“ 
Paul se trochu ušklíbl. „Myslím, že je to pro nás naopak docela příznačné.“ Hlediště se pomalu 
zaplňovalo. Kamery pro přenos do sítě už pracovaly, ale díky dokonalé robotické obsluze nijak 
neobtěžovaly ani aktéry ani diváky. 
Po několika minutách čekání zazněla znělka a na pódium vstoupil moderátor. „Dobrý večer, dámy a 
pánové, ať už jste zde osobně nebo prostřednictvím iluzoru, vítám vás na dnešní konferenci. Hosty 
jsou zástupci dvou projektů usilujících zachránit lidstvo před hrozícím asteroidem. Vítám prezidenta 
Vědeckého výzkumu Federace národů pana Alexandra Browna,“ zazněl potlesk a Brown vstal, 
„oficiálního vedoucího projektu stěhování na Insanii pana Paula Belnera,“ Paul se usmál a vstal, 
„mluvčího projektu stavby podzemních měst pana Martina Johnsona,“ Martin se trochu plaše 
pousmál, „a jednoho z iniciátorů téhož projektu, pana Jima Landa.“ Land vstal a mírně se uklonil. 
„Jsou zde přítomní i další členové organizačních týmů těchto projektů: slečna Lusia Vikinsová a 
pánové John Evans, Oldřich Letovský a Erik Stevel. A máme tu také našeho vzácného mimozemského 
hosta a jeho mluvčího pana Pellera.“ David se ani nepousmál, jen trochu pokývl hlavou. Nádoba 
s mimozemšťanem stála mezi oběma skupinami a David seděl za ní. Kdyby lidé nevěděli, co se 
v nádobě nachází, mohli by si myslet, že je to jen zvláštní dekorace, protože Janusan byl naprosto 
tiše, komunikoval jen s Davidem. K tomuto rozhodnutí dospěli Cizinci potom, co několikrát promluvili 
k lidem a zjistili, že důsledkem je ve většině případů panika. „Připomínám, že zde nejsme proto, 
abychom jeden nebo druhý projekt špinili,“ pokračoval moderátor. „Asteroid ohrožuje nás všechny a 
oba projekty se snaží zachránit lidstvo. Jejich zástupci přijali pozvání, aby odpověděli na veškeré vaše 
dotazy. K pokládání otázek použijte prosím síť.“ Moderátor se podíval na přístroj, který svíral v ruce. 
„A už tu máme první dotaz na prezidenta Vědeckého výzkumu. Jaká je pravděpodobnost, že uspějí 
oba plány? A který má případně větší naději?“ Zdálo se, že tahle otázka trápí většinu lidí v sále. Nikdo 
nechtěl být na špatném místě, až dojde k lámání chleba. 
Brown se zamyslel. Pravděpodobně nepřemýšlel nad tím, co má říct, ale spíše nad tím, jak má 
odpověď formulovat, protože na podobnou otázku odpovídal už mnohokrát. „Oba plány mají slabiny, 
ale oba mají také velkou šanci na úspěch. Záleží na úhlu pohledu. Plán na přestěhování lidí 
představuje riziko v tom, že jsme měli jen velice krátkou dobu na její prozkoumání a kromě 
jedovatých močálů se na ní teoreticky mohou vyskytnout ještě další nebezpečí. Na druhou stranu i 
podzemní města mohou selhat. Asteroid by některá z nich mohl čistě teoreticky poškodit, nebo by 
mohlo dojít k selhání systémů a lidé by v nich zůstali zakonzervováni.“ 
Přesně takhle skončily insanijské kudlanky! napadlo Paula. Podíval se na Lai a ona mu pohled 
opětovala. Zřejmě jí to také došlo. „Ale to jsou přehnaně katastrofické scénáře,“ pokračoval Brown. 
„Oba plány jsou postaveny na reálném základě a pravděpodobnost, že vyjdou oba, je vysoká.“ 
Opravdu by lidé mohli skončit stejně jako ti zvláštní tvorové na Insanii? Zakonzervovaní pro případné 
objevitele? uvažoval Paul. Při představě mrtvých měst se otřásl. 
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„Děkuji,“ prohlásil moderátor. „A mám tu další otázku, tentokrát na organizační tým podzemních 
měst. Není nelogické, že se sami prakticky pohřbíme?“ Bylo vidět, že by chtěl odpovědět Land, ale 
zarazil se, protože oficiálním mluvčím projektu byl Martin. 
Martin se usmál. „Tahle otázka je celkem logická. Jenomže my se nepohřbíme, my si jenom 
vytvoříme velmi zesílený strop, který asteroid neprorazí. Podzemní města jsou z určitého pohledu 
dokonce bezpečnější než přestěhování se na jinou planetu. Zůstaneme na Zemi, proto nehrozí 
neznámá nákaza nebo ohrožení od nebezpečných cizích zvířat. Všechna města jsou soběstačná a díky 
dopravní síti si mohou navzájem rychle pomoci.“ Paul stiskl rty a podíval se na Landa, jako by ho 
odhadoval. Možná to bude znít jako handrkování malých dětí, ale má to přece být i diskuze, ne? 
Přihlásil se a moderátor mu udělil slovo. 
„Promiňte, ale nemohu souhlasit. Stěhování není nebezpečné. Jediné opravdu velké nebezpečí 
představují jedovaté močály a ty teď odstraňují roboti, takže až se na planetu začnou stěhovat první 
lidé, nebude po nich ani stopa. Co se týče zvířat, neobjevili jsme žádná, která by byla o mnoho 
nebezpečnější než pozemská. Když si lidé budou dávat pozor, nic jim nehrozí.“ 
Tentokrát to Land už nevydržel. „Jistě máte pravdu, ale nesmíme zapomínat na to, že planeta nebyla 
důkladně prozkoumána. Přestěhovat se na ni představuje mnohem větší riziko než zůstat na Zemi. 
Mimoto, byly pořádně prozkoumány důsledky teleportu? Pokud vím, jde prakticky o převod hmoty 
do jiného rozměru. Nezanechává nějaké následky na přepravovaném předmětu nebo člověku?“ 
„Teleport je naprosto bezpečný,“ prohlásil John obranným tónem. „Nezanechává stopu ani na 
přepravovaném předmětu ani v okolním časoprostoru. Snad jen to, že teleportovaný člověk po dobu 
teleportu nestárne tak jako ostatní, ale to by se stalo i lidem cestujícím rychlostí blízkou světlu. Jediné 
omezení mají lidé se specifickou vadou ovlivňující přední mozek, která sice člověka přímo 
nepoškozuje, ale deformuje jeho energetický impulz, takže se nemůže teleportovat. Tato vada se ale 
v počátcích projevuje jako oční a dá se jednoduše odstranit. Problém způsobuje až ve finální fázi, kam 
většinou ani nedospěje, tedy pokud dotyčný včas zasáhne.“ Paul se trochu pousmál. Přece jenom 
měla Lai pravdu. To handrkování působí komicky. Co si o nás teď asi myslí Cizinci? pomyslel si. 
Moderátor zřejmě zaregistroval rostoucí napětí, a proto vyrukoval s další otázkou. „Mám tu velice 
zajímavý a také důležitý dotaz na zástupce projektu stěhování lidí. Jak vlastně bude probíhat samotné 
stěhování a hlavně jak se podaří nastartovat ekonomiku na nové planetě?“ Paul se usmál. Věděl, že 
podobná otázka přijde a těšil se na ni. Opatrně se rozhlédl po svých společnících, jestli se náhodou 
někdo nechystá odpovědět. Všichni ale mlčeli, a tak se s viditelným potěšením rozhlédl po publiku. 
„Odpověď na tuhle otázku by vydala za přednášku, ale pokusím se ji zestručnit,“ prohlásil. Kapacita 
domů na Insanii je teoreticky vypočítaná na třináct miliard lidí, to znamená pro všechny. Všichni se 
ale zřejmě stěhovat nebudou, takže na planetě bude místa dost. Jako první budou na Insanii 
přestěhovány vybrané továrny, zdravotnické zařízení a pěstírny potravin. Zařízení rozdělí roboti do 
shromažďovacích středisek, odkud se budou dál přepravovat. Všechny budovy jsou energeticky 
soběstačné, ale pro jistotu budou na Insanii přepraveny i akumulátory. Potom na Insanii přijdou lidé 
z organizačních týmů, kteří se rozdělí do jednotlivých shromažďovacích středisek a budou čekat na 
přistěhovalce. Zároveň s nimi přiletí na Insanii i vybraní vězni, kteří budou pomáhat při přípravných 
pracích.“ 
„Vězni? Na Insanii se budou svobodně pohybovat zločinci?“ ozvala se jakási žena, která ignorovala síť. 
V sále se ozvalo zamručení. 
Ale ne, pomyslel si Paul. „Budou propuštěni na podmínku a budou velmi dobře hlídaní, to vás 
ujišťuji,“ prohlásil. „Toto opatření muselo být přijato z praktických důvodů. Na planetě by se tak jako 
tak část vězňů dostala a myslím, že bude lepší, když budou pro nově vznikající společnost užiteční, 
než abychom pro ně stavěli vězení a museli jejich pobyt platit z vlastních peněz.“ 
Zdálo se, že to ženu poněkud uklidnilo. „Ale stejně je to zvláštní,“ zabručela ještě. 
Paul se ještě na okamžik odmlčel, aby si znovu uspořádal myšlenky a pak pokračoval. „Co se týče 
ekonomiky, bude Insania ze začátku potřebovat pomoc Země, aby se mohla postavit na nohy, ale 
jakmile překonáme počáteční těžké období, mohla by se pozemské ekonomice vyrovnat a možná ji 
v některých směrech i předstihnout. V tamní soustavě se nabízí dost možností, například bychom 
mohli těžit asteroidy…“ Mluvím jako reklamní panel, uvědomil si Paul. Měl bych trochu zabrzdit. Ti 
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lidé tady nejsou na předváděcí akci. Zhluboka se nadechl. „Jakmile budou přípravné práce hotové, 
budou se moci začít stěhovat první lidé. Máme v plánu zavést něco jako kyvadlovou dopravu. 
Stěhovat se bude podle organizačních oblastí, pořadí jednotlivých oblastí se zřejmě bude losovat… 
Jakmile lidé dorazí na Insanii, zaregistrují se a potom odjedou do nového domova.“ 
„Jste si jistý, že se všechno stihne včas?“ zeptal se někdo další. Moderátor na okamžik nespokojeně 
stiskl rty, ale lidem zřejmě připadalo jednodušší ptát se přímo, než posílat otázky elektronicky. 
Paul se pousmál. „Stát se může cokoli, ale pokud všechno půjde, jak má, měli by se všichni zájemci 
přemístit včas.“ 
Moderátor se nadechl. „Bohužel musím tuto zajímavou diskuzi přerušit, protože pro konferenci 
máme jen omezený čas. Mám tu další dotaz, tentokrát na pana prezidenta. Proč kvůli asteroidu 
vznikají tak složité projekty, když se mohla hrozba odvrátit mnohem jednodušším způsobem, 
například odkloněním dráhy?“ 
Brown si odkašlal. „Základní problém spočívá v tom, že jsme nebezpečí zjistili příliš pozdě.“ Zdálo se, 
že je trochu ustaraný, jako kdyby nerad přiznával vinu. „Snažíme se monitorovat všechny asteroidy a 
průběžně kontrolovat jejich dráhu, ale přednost samozřejmě mají ty potenciálně nebezpečné. 
Asteroid, který teď míří k Zemi, měl původně naprosto bezpečnou dráhu, ale prodělal kolizi s Io, která 
jeho dráhu změnila a zároveň ho urychlila. V době, kdy se na to přišlo, už byl příliš blízko na vyslání 
raket, které by ho postupně odklonily z dráhy. Jakmile se asteroid přiblíží natolik, aby byl v dosahu 
Země nebo alespoň Měsíce, mohli bychom se pokusit asteroid rozbít, ale s tím je spojené riziko, že se 
to nepodaří, nebo že docílíme pouze toho, že asteroid dopadne na Zemi jako šrapnel. Zvažovali jsme i 
použití teleportu, ale pan Evans tvrdí, že alespoň zatím nedokáže teleportovat těleso těžší než tři 
tisíce tun, takže teleport je nepoužitelný.“ Chvíli bylo ticho, zdálo se, že všichni uvažují nad tím, co 
všechno jim hrozí. 
Když už ticho začalo být trapně dlouhé, ozval se zase moderátor. „Je tu další dotaz, tentokrát pro 
našeho mimozemského návštěvníka a jeho mluvčího. Jaké s námi máte úmysly? A jaké nám můžete 
poskytnout záruky toho, že na lidi nezaútočíte, nebo že je nevyužijete k vlastním účelům?“ 
Moderátor i všichni ostatní, snad kromě skupinky zastupující plán stěhování na Insanii, se podívali na 
nádobu s Janusanem s určitými obavami. 
Nikdo si nebyl jistý, jak mimozemšťané odpoví. Oni ale neporušili svou zásadu a místo nich odpověděl 
David. „Odpovím vám přesnou reprodukcí slov Janusanů,“ začal. Zjevně mu dělalo potíže mluvit o 
sobě jako o samostatné bytosti, ale tomu se v pokračování odpovědi elegantně vyhnul: „Naše jediné 
záměry s vámi se omezují na pozorování vašeho vývoje a vaší civilizace. Nechceme vám ublížit a 
nebudeme na vás útočit, pokud vy nenapadnete nás. Jako záruku vám nemůžeme poskytnout nic než 
toto tvrzení a fakt, že náš zástupce se na vaši planetu dostavil beze zbraní a sám.“ To není tak docela 
pravda, napadlo Paula. Oni nepotřebují zbraně, oni sami mohou být těmi nejúčinnějšími zbraněmi. 
David domluvil a zase se pohroužil do vlastních myšlenek, nebo možná do myšlenek Cizinců. Všichni 
ještě chvilku čekali, že řekne něco víc, ale David už zřejmě nevnímal. 
První se vzpamatoval moderátor. „A mám tu dnešní předposlední dotaz. Jak můžeme s jistotou vědět, 
že podzemní města vydrží náraz asteroidu?“ 
Odpověděl jeden z odborníků, které s sebou skupina z podzemních měst přivedla. „Provedli jsme 
mnoho simulací, které skončily příznivě. Podzemní města jsou jištěna tolikrát a tolika různými 
způsoby, že by se muselo odehrát neuvěřitelné množství náhod současně, aby selhala.“ 
„Ale v reálu se města nikdy netestovala,“ pronesl kdosi. 
„Jistěže ne. Jak bychom to asi měli provést?“ 
„Děkuji,“ prohlásil moderátor, který spěchal, aby konferenci ukončil kvůli nachylujícímu se konci 
vyměřeného času. „Poslední dotaz je na pana prezidenta a týká se splácení jak domů v podzemí, tak 
na Insanii. Je jasné, že lidé budou muset nějakým způsobem zaplatit alespoň část nákladů na tvorbu 
měst. Jakým způsobem se to bude provádět?“ 
Brown se nadechl, aby odpověděl. „Toto není přímo můj obor, ale za Výzkum mohu říci, že lidé, kteří 
se přestěhují na Insanii, budou platit jen tu část nákladů, kterou do stavby investoval Výzkum a 
Federace národů, popřípadě další státy, protože velkou část peněz poskytl pan Lendt. Předpokládám, 
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že se peníze budou vybírat postupně formou zvýšení daní, ale znovu opakuji, je to jen moje 
domněnka.“ 
 
Po konferenci všichni spěchali domů, protože museli příští den brzo vstávat. Paula ještě zastavil 
Brown. „Ještě jsem vám zapomněl říct, že byly dokončeny první plošiny. Myslel jsem, že byste to měl 
vědět.“ 
„Děkuju za zprávu.“ 
Brown se zamyšleně usmál. „Mimochodem, je už hotová přihláška?“ zeptal se. 
Paul přikývl. „Čeká se jen na to, až se dohodnou zástupci zemí, jak si Insanii rozdělí, abychom tam 
mohli napsat, kamže se to vlastně oficiálně budou lidé stěhovat.“ 
Brown přikývl. „Opravdu doufám, že se to podaří. A že se ukáže, že to k něčemu bylo.“ 
Paul pokýval hlavou. „To já taky,“ souhlasil. 
Brown se nadechl. „No, nebudu vás zdržovat. Zítra nás oba čeká hodně práce. Dobrou noc.“ 
„Dobrou noc,“ odpověděl Paul a nasedl do auta. 
 

IV. 
 
Jana trochu ostýchavě zaklepala.„Ano?“ ozval se Davidův hlas. 
„To jsem já, Jana.“ 
„Pojď dál,“ řekl David a zároveň s jeho slovy se odemkly dveře. Jana vešla dovnitř. David seděl na židli 
a nohy měl podepřené malým stolkem. Zdálo se, že má dobrou náladu. „Co potřebuješ?“ zeptal se. 
„A neříkej mi, že vypadám příšerně. Už jsem kvůli tomu vyhodil všechna zrcadla.“ 
Jana nerozhodně stála u dveří. „Víš, já bych se vlastně chtěla dozvědět něco od Janusanů.“ 
David se skoro neznatelně ušklíbl. „Tak to jsi na správné adrese,“ odpověděl. „Posaď se,“ dodal a 
ukázal na druhou židli. 
Jana poslechla a chvíli se jen dívala do země. „A jak se ti vůbec daří?“ zeptala se pak. 
David stiskl rty. „Líp než kdy jindy.“ 
„Nerada bych tě nějak obtěžovala…“ 
„Se mnou si nedělej starosti,“ řekl David příkře. „Co potřebuješ?“ dodal klidněji. 
Jana se usmála. „Je to asi hloupé, ale zajímá mě, co se stalo s těmi bytostmi, které jsme objevili na 
Insanii. Snažím se probírat minulostí Cizinců a v té encyklopedii, kterou nám věnovali, jsem nic 
nenašla.“ 
Davidův pohled se na okamžik rozostřil. „Vzpomínáme si,“ řekl jaksi zastřeným hlasem. Potom se na 
Janu usmál. „Nevím, jestli se ti to bude líbit,“ prohlásil. „Chceš to vědět?“ Jana přikývla. „Tak pojď. 
Ukážeme ti to.“ S Janou se najednou zatočil celý svět a vzápětí už nebyla v Davidově pokoji, ale na 
Insanii. Věděla, že jsou to jen vzpomínky Janusanů, ale připadaly jí až příliš živé. Insanii skoro 
nepoznala. Rostliny i živočichové tam byli úplně jiní. Po chvíli pochopila, že se dívá na zhuštěnou 
historii bytostí podobných kudlankám, které vědci objevili na Insanii. Viděla, jak se vyvíjejí, jak 
zakládají první sídliště, jak začínají využívat primitivní techniku. A potom viděla, jak je navštívili 
Janusané. Učili je, ukazovali jim, jak lépe využít přírodní zdroje a naučili je používat technologii, díky 
které si kudlanky mohly ochočit takové množství energie, na které nebyly zvyklé. A potom viděla, jak 
se mezi kudlankami rozpoutal jeden z kmenových, nebo snad národnostních bojů a jedna ze stran 
použila technologii Janusanů k výrobě zbraně. Protože ale kudlanky úplně nechápaly, co může 
nesprávně použité takové množství energie dokázat, vyrobily zbraň prostě co největší a nejúčinnější a 
neuvědomily si, že nezasáhne jenom jejich protivníky, ale i je samotné. A když potom zbraň použily, 
uvolněná energie přetvořila povrch Insanie k nepoznání a zničila téměř všechen život na ní včetně 
kudlanek. Obraz Insanie zmizel a nastala tma. Jana slyšela jenom hlas. Nevěděla, jestli mluví Janusané 
nebo David, možná mluvili všichni. „Chtěli jsme jim pomoci rychleji vyspět a neuvědomili jsme si, že 
pokud náš dar nepochopí, může se obrátit proti nim. Tato událost se nám stala varováním, abychom 
si nehráli na bohy a nechali život vyvíjet tak, jak to dokáže. Proto jsme nezasahovali ani do vývoje lidí 
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a chtěli jsme počkat, až vy objevíte nás. Jejich smrt je pro nás stále živá rána.“ Janě se znovu zatočila 
hlava a ocitla se znovu v Davidově pokoji. David byl bledý, skoro průsvitný a nezvučně pohyboval rty. 
Potom se ale vzpamatoval a usmál se. 
Jana úplně nechápala, co právě viděla. „To byly jejich vzpomínky?“ zeptala se tiše. 
David přikývl. „Kdybys věděla, co všechno si… Janusané pamatují, zbláznila by ses.“ Nepatřičně nahlas 
se zasmál. „Ostatně důsledek vidíš na mně.“ Jana zavrtěla hlavou. „Kdybys ještě něco potřebovala, 
zastav se. Rád budu alespoň v něčem užitečný,“ pokračoval David. 
Jana přikývla. „Dal bys mi prosím sklenici vody?“ David vstal a odešel napustit vodu. Po chvilce se 
vrátil a podal Janě sklenici. 
Jana se vděčně usmála a trochu usrkla. Zdálo se, že o něčem přemýšlí. Potom se zhluboka nadechla. 
„Davide, když umřel Michal, Janusané říkali, že přešel do světla. Jak to mysleli?“ 
David se zadíval někam na zeď za Janou. „Oni věří… No, to asi není ten správný výraz, oni jsou 
přesvědčeni, že když jakákoli myslící bytost zemře, tak nejenže po ní zůstane stopa v tomto vesmíru, 
ale zároveň její podstata, po našem by se asi řeklo duše, přejde někam jinam, do světla.“ 
„A vědí to jistě?“ zeptala se Jana se slabou nadějí v hlase. 
David zavrtěl hlavou. „Nemůžou to vědět. Ale u nich je to něco víc než jenom víra. Jsou přesvědčeni, 
že když někdo z nich zemře, dokážou vnímat záblesky toho světla.“ David se pochmurně pousmál. 
„Zajímalo by mě, jako co bych vypadal já, kdyby posmrtný život existoval.“ 
Jana se dívala do sklenice. „A ty v to světlo nevěříš?“ 
David pokrčil rameny. Pořád ještě hleděl někam do neurčita. „Nevím. Někdy si myslím, že by pro mě 
bylo lepší, kdybych prostě umřel a zapomněl.“ Zamyšleně potřásl hlavou. „Jsem zbytečně patetický, 
vím. Možná mají pravdu. Třeba se tam na druhé straně po smrti zase všichni potkáme.“ 
 

*** 
 

Andrew váhavě vstoupil do místnosti a posadil se k volnému stolu. Věděl, že se přihlouple usmívá, ale 
nemohl si pomoci. Nevěděl, co si má myslet. Poslední měsíc prožíval jako ve snu. Matně si vzpomínal 
na několik pohovorů, spoustu dokumentů, které musel podepsat a na instruktážní setkání, která 
spolu s ostatními vybranými vězni absolvoval, ale pořád nemohl uvěřit, že je to pravda. Na Insanii se 
těšil jako dítě, ale občas se mu do hlavy vloudila myšlenka na člověka, kterého zabil. Nezasloužím si 
novou příležitost. Ale když jsem ji dostal, tak ji přece musím využít, říkal si a pak si připadal jako 
pokrytec. 
Do místnosti vstoupil docela mladý muž. Vypadal trochu nervózně. Andrew se zamyšleně hryzal do 
rtu. Muž si odkašlal. „Dobrý den,“ pozdravil. „Jmenuji se Lodský a jsem člen organizačního týmu pro 
stěhování na Insanii. Všichni vězni byli rozděleni přibližně podle své předchozí kvalifikace.“ Muž 
nahlédl do svých poznámek. „Vy jste většinou technici a je mezi vámi i robotik.“ Andrew se na muže 
přátelsky usmál. Ten se na chvilku odmlčel. „Má někdo z vás zkušenosti s těžebními zařízeními?“ 
zeptal se. Přihlásilo se jen několik lidí. Muž trochu nespokojeně stiskl rty. „No nevadí. Budete jen 
součástí velké skupiny a budete pracovat podle návodu.“ Kdosi se přihlásil. „Ano?“ zareagoval 
přednášející. 
„A na čem to budeme pracovat?“ zeptal se vězeň. 
„Určitě vám někdo řekl o tom, že bude potřeba nastartovat ekonomiku,“ začal zeširoka muž. „A její 
součástí bude i těžba surovin z pásu asteroidů. Zařízení bude částečně vyrobeno přímo na místě, ale 
některé komponenty se ve vesmíru vyrobit nemohou. Bylo by zbytečné je vyrábět na Zemi a potom 
dopravovat na Insanii, protože tady je už tak dost starostí s výrobou přepravních plošin, proto se 
budou vyrábět až na planetě. Vy budete spolu s dalšími skupinami pod vedením odborníků 
sestavovat výrobní linky a část z vás potom bude testovat výsledné produkty.“ Budeme dělat práci 
robotů, pomyslel si Andrew a smutně se pousmál. Potom zvedl ruku. „Prosím,“ vybídl ho přednášející. 
„Dostaneme plány těžebních zařízení?“ zeptal se Andrew. 
Přednášející se zatvářil mírně zmateně. „A k čemu by vám byly?“ podivil se. 
„Například já bych je chtěl mít jenom čistě ze zájmu, abych viděl, jak to celé bude fungovat.“ A abych 
se mohl bavit vymýšlením dalších variant, dodal v duchu. 
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Přednášející pokrčil rameny. „Uvidím, co se dá dělat.“ 
Andrew přikývl. „Děkuju.“ Lodský pokračoval. 
„Průběžně budete dostávat pokyny o průběhu stěhování a o vašem životě po přestěhování.“ Na 
chvilku se odmlčel. „Až budou těžební zařízení hotová, někteří z vás by se k nim mohli dostat jako 
obsluha a kontrola,“ prohlásil. Andrew si trochu povzdechl. No, přece nemůžu čekat, že dostanu 
příležitost živit se jako robotik. Ale alespoň budu moci znovu začít, i když na tom začátku potom 
možná i zůstanu. 
 

*** 
 
„Ano, skutečně bude nutné, abyste některé z továren na Insanii přesunul ještě předtím, než se tam 
začnou stěhovat první lidé,“ vysvětloval Paul muži starému asi šedesát let, který se snažil vypadat 
příjemně a zdvořile, ale bylo vidět, že je z rozhovoru velmi podrážděný. Co se týče Paula, ten jen 
obtížně potlačoval chuť ukončit hovor a něco rozbít. Opravdu se snažil, aby se jeho úsměv nezměnil 
ve výhružný škleb, ale neměl velkou naději, že to vydrží déle než několik minut. 
„Jenže pokud na Insanii přemístím část továren, budu muset snížit výrobu a tím přijdu o zisk.“ 
Paul si povzdechl. „Ano, to máte bohužel pravdu. Jenže na Insanii musí být připraveno zázemí ještě 
před příchodem lidí. A vaše zboží patří k tomu nejpotřebnějšímu. Bez potravin se opravdu 
neobejdeme. Na Insanii se sice přivezou i nějaké zásoby, ale pokud tam už budou fungovat pěstírny, 
tím lépe.“ 
Muž zavrtěl hlavou. „No, nevím. Myslím, že pro mě bude výhodnější přemístit všechny továrny do 
podzemních měst.“ 
Paul se nadechl a potlačil nutkání zaskřípat zuby. Tento rozhovor už jej přestával bavit. Uchýlil se 
k posledním argumentu. Pokud ho nepřesvědčím, tak s ním končím, rozhodl se. Nebudu si kazit den. 
Pokud možno lhostejně pokrčil rameny. „Jak myslíte. Samozřejmě by bylo lepší, kdybyste se na 
insanijský trh dostal i vy, protože máte opravdu kvalitní zboží, ale když nechcete, co se dá dělat. Už 
jsme oslovili několik dalších firem a obdrželi jsme kladné odpovědi, takže potravinářský průmysl bude 
fungovat i bez vás. Ovšem, jak říkám, byla by to škoda. Kromě toho, už jste přemýšlel nad tím, že 
pokud celá vaše firma zůstane na Zemi, ztratíte velkou část zákazníků? Podle průzkumů se na Insanii 
chce přestěhovat nejméně třetina celkového obyvatelstva.“ 
Muž na obrazovce nad tím zjevně uvažoval. „Kdy budete chtít definitivní odpověď?“ zeptal se. 
Paul se se zaťatými zuby usmál. „Co nejdříve to bude možné.“ 
Muž kývl. „Ozvu se vám během zítřka,“ prohlásil. „Zatím nashledanou.“ 
„Nashledanou,“ odpověděl Paul a rázně vypnul iluzor. Vyložil si nohy na stůl a podepřel si hlavu. Zítra, 
zítra. Zítra už může být pozdě! Už víc než měsíc řešíme nerozhodnost majitelů firem a neochotu 
zástupců států rozhoupat se k prohlášení, co že to vlastně Insania bude za politický útvar. První 
plošiny jsou hotové, Insania je přichystaná, ale ještě se ani nemůžou zveřejnit přihlášky! A až se 
zveřejní, tak určitě začne někdo vyskakovat kvůli nemovitostem. Paul si uvědomil, že ho bolí hlava. Šlo 
to hůř, než čekal. Se státními organizacemi nebyl problém. Systém zdravotnictví a školství na Insanii 
byl vyřešen v prvních týdnech, protože všechny zúčastněné státy měly zájem na tom, aby základní 
služby na Insanii fungovaly a aby si lidé mohli vybrat svou školu, případně nemocnici. Skutečné potíže 
nastaly až při jednání se soukromými firmami. Všichni se ohlíželi především na zisk a málokdo 
z majitelů byl ochotný myslet dál než několik měsíců dopředu. Paul uvažoval o tom, jak se asi musí 
cítit členové jeho organizačního týmu, na kterých ležela většina zodpovědnosti. On byl jenom figurka 
na vrcholu pyramidy, která se ukazovala lidem, a i tak měl práce až nad hlavu. Snažil se pomoci, kde 
mohl, ale neměl potřebné zkušenosti, a tak jenom zařizoval a přesvědčoval. Hryzl se do rtu a znovu 
zapnul iluzor. Usmál se, když se před ním objevila simulace jedné z jeho spolupracovnic. „Dobrý den,“ 
pozdravil. „Chtěl jsem se jenom zeptat, jak jsme na tom s organizačními týmy.“ 
„Dobrý den. Vypadá to dobře. Na Zemi se o odbavení lidí postarají úředníci, a co se týče Insanie, 
máme týmy už téměř sestavené.“ 
„Děkuju.“ 
„Nashledanou.“ Žena zavěsila. 
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Paul se zamyšleně rozhlédl po pokoji. Co bych ještě mohl udělat? přemýšlel. Přihláška je hotová, 
všechno je naplánované, musíme jen začít. Cítil, jak mu do krve stoupá adrenalin. Trochu se ušklíbl. A 
lidé se budou muset chtít přestěhovat.  
 

*** 
 
Ann a Lai se skláněly nad počítačem. Lai něco zakreslovala a Ann ji kontrolovala. Připravovaly dráhy 
pro plošiny. Ann proto, že to měla v popisu práce, a Lai jí pomáhala, protože znala insanijský systém. 
Lai potřásla hlavou. „Dobře, tak znovu.“ Zadala do počítače údaje získané z družic v insanijské 
soustavě a spustila program. Na obrazovce se objevila změť čar protkaná drobnými puntíky. Lai 
zavrtěla hlavou. „Tohle nemůže fungovat.“ 
Ann si povzdechla. „Ale když tam letěla Fortuna, žádné problémy přece nebyly,“ namítla. 
Lai se na ni podívala a trhla rameny. „To ano, jenomže Fortuna byla sama a tady musíme počítat se 
stovkou obrovských plošin.“ 
„A proč ty plošiny prostě nemůžou přistávat přímo na Insanii?“ Zeptala se Ann. 
Lai zvedla ruce dlaněmi vzhůru. „To já nevím. John řekl, že nemůžou, takže k tomu asi má nějaký 
důvod.“ 
Ann se zamyslela. „Tak jak to uděláme? Kdybychom zavedli dopravu po čtyřech, mohlo by to 
fungovat. Čtyři plošiny by se umístily v pravidelných vzdálenostech okolo Insanie a plošiny ze Země by 
měly k dispozici čtyři různé trasy a každá z nich by ústila k jedné plošině u Insanie. Co na to říkáš?“ 
Lai váhavě přikývla. „Zní to jako dobrý nápad. Jenom, jestli to nebude trvat moc dlouho. Navíc, 
musíme zavést něco jako kyvadlovou dopravu, takže k těm trasám tam musí existovat ještě zpáteční 
cesty, aby se nestalo, že se plošiny srazí na půlce cesty.“ 
Ann mávla rukou. „To není tak velký problém. Počítač to spočítá. Musíme jenom zjistit, jestli to bude 
fungovat a jestli to nebude moc zdlouhavé. V nejhorším přidáme ještě nějaké plošiny. Poslyš, tak mě 
napadá, cesta zpátky by mohla být kratší.“ 
„Jak to?“ 
„No, plošiny budou cestovat prázdné, takže na zpáteční cestě nemusí být tolik zastávek.“ Zasmála se. 
Lai udiveně povytáhla obočí. „To nic, jenom mi přišlo směšné, že v několika soustavách se zastavíme 
jenom na pár sekund. Co by lidé před několika lety dali za to, kdyby se k těm hvězdám mohli podívat, 
a my kolem nich jen tak mimochodem profrčíme.“ 
Lai zabubnovala prsty na stůl. „Poslyš, čtyři je moc málo,“ prohlásila. „Ještě nevíme, kolik lidí se bude 
stěhovat, ale musíme počítat alespoň se sedmi miliardami. A budeme na to mít přinejlepším šestnáct 
měsíců.“ Zamyslela se. „Na to, abychom takhle přestěhovali miliardu lidí, by bylo potřeba deset 
plošin. Takže musíme mít k dispozici plošin sedmdesát.“ 
Ann si povzdechla. „Ach jo. Máš pravdu, neumím počítat.“ 
Lai zavrtěla hlavou. „Tak jsem to nemyslela. Sedmdesát plošin přece není problém. Ale kdyby 
přestávaly ve vesmíru, potřebovaly bychom ještě další přepravní plošiny. Nejlepší by bylo, kdyby 
opravdu mohly přistávat přímo na Insanii. Startují přece ze Země, ne? Tak jak to, že nemohou 
přistávat na povrchu?“ 
Ann pokrčila rameny. „To nevím. Říkal to přece John.“ 
Lai nespokojeně stiskla rty. „Víš co, já mu zavolám. Nezdá se mi to.“ Natáhla se k počítači a našla 
Johnovo číslo. 
Po chvíli se objevil Johnův obličej. „Ahoj Lai. Co potřebuješ?“ Nevypadal moc nadšeně, že ho někdo 
ruší. 
Lai se usmála. „Ahoj Johne. Plánuju s Ann trasu pro stěhování a narazily jsme na takový problém. Jak 
je možné, že plošiny nemohou přistávat na povrchu Insanie, když startují ze Země?“ John nakrčil čelo. 
„No, to je trochu složitější. Když startují z povrchu, tak to nevadí, ale když přistávají…“ Hlas se mu 
pomalu vytratil. „Počkej. Tohle přece platilo u původního teleportu. V plošinách je nainstalovaný 
nový typ, který má zpřesněný detektor proměnlivých energetických vln. Takže plošiny na povrchu 
přistávat můžou. Ale to přece musíte vědět…“ 
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Lai se zasmála. „Asi jsi nám to zapomněl říct. Moc ti děkuju. Touhle informací jsi nám ušetřil spoustu 
práce a nervů. Už tě nebudu rušit. Ahoj.“ 
„Ahoj,“ odpověděl John a se zmateným výrazem zavěsil. Lai se rozesmátým obličejem obrátila k Ann. 
„Takže je to vyřešeno. Teď už jenom musíme zjistit, kde budou nejlepší přistávací plochy.“ 
 

*** 
 
Brooken se nadechl. „Přistoupíme k závěrečnému hlasování. Pane tajemníku, přečtěte prosím, na 
čem jsme se usnesli.“ 
Tajemník si odkašlal. „Insania bude částečně autonomní území s vlastní samosprávou, složenou 
z poměrného počtu politických zástupců Federace národů, Velkého Chalífátu, Libye a Republiky 
Grónsko. Hlavou této samosprávy bude jmenovaný guvernér. Planeta se bude dále dělit do 
jednotlivých krajů s vlastní samosprávou. Jakožto částečně závislá země bude mít povinnost odvádět 
jmenovaným zemím daně, zároveň bude povinná mateřským zemím poskytnout v případě potřeby 
materiální pomoc a tato služba bude samozřejmě poskytnuta i jí. Prosím, můžete hlasovat,“ vyzval 
tajemník přítomné. Rozhodnutí bylo jednohlasné. 
 

*** 
 
Paul stál vedle Browna a díval se na oficiální zprávu, která před chvílí přišla. Uvědomil si, že je trochu 
dojatý. Neblázni. Vždyť tohle je už jen potvrzení, pomyslel si. 
Brown se nadechl. „Můžete zveřejnit přihlášku,“ řekl. 
Paul přikývl. „Už je hotových dvacet plošin. Můžeme se dát do stěhování materiálu.“ 
„A firmy?“ 
„Máme souhlas už skoro ode všech, které jsme potřebovali,“ odpověděl Paul. Na chvíli se odmlčeli. 
„Jak dlouho to může trvat?“ zeptal se Brown opatrně. 
„Základní věci by měly být přestěhovány do tří týdnů. Potom na Insanii dopravíme organizační týmy, 
vězně a zbytek budov. Do dvou měsíců bude Insania připravená na přistěhovalce.“ 
„A pak už nám bude zbývat jen šestnáct měsíců.“ 
Paul přikývl. „Jestli vám to nevadí, šel bych se zeptat, kdy bychom mohli začít.“ 
Brown se usmál s očima pořád upřenýma na zprávu. „Jen běžte. Každá chvíle je teď drahá.“ 
 

V. 
 

Dvacet dva měsíců do dopadu 
 

*** 
 
Na volném prostranství stála dopravní plošina naplněná základními potřebami. Ostatní byly 
rozmístěny na dalších místech na Zemi a čekaly na start. Tato plošina byla ale oficiálně vybrána jako 
první, která odletí na Insanii. Stál u ní Brown s astronauty, navigátory a Cizincem. Okolo se shromáždil 
nevelký dav a všude pobíhali zástupci zpravodajských ústředí. Paul zažíval zvláštní pocit déjà vù. Zdálo 
se mu, že se obraz obrovské plošiny prolíná s obrazem Fortuny. Když zavřel oči, mohl si myslet, že se 
právě chystá letět na Insanii, ještě neznámou a neprozkoumanou. Dojem kazila jen přítomnost 
Cizinců a jejich vláknité mysli.  
„Za hodinu a půl budeme vědět, jestli se to podařilo,“ prohodil John tiše směrem k Brownovi. 
Technici dokončili přípravy a postavili se za plošinu. Brown kývl na Paula, který měl na žádost 
zpravodajců pronést několik slov. 
Paul se trochu usmál a vyšel do popředí. Zpravodajci na něj okamžitě zaměřili pozornost a lidé se 
postupně utišili. Paul se zhluboka nadechl. Co můžu říct jiného než to, co už tolikrát slyšeli? zeptal se 
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sám sebe. Jenže oni to potřebují slyšet znovu a znovu, stejně jako já, dokud nebude po všem. Rozhlédl 
se po lidech a neznatelně pro sebe přikývl. „Jsem rád, že jste dnes přišli. Za chvíli ze Země odletí první 
přepravní plošina a za ní devatenáct dalších. Zanedlouho na Insanii vyrazí přípravné týmy a do dvou 
měsíců bude planeta přichystána na přistěhovalce. Postupně se uskutečňuje něco, o čem lidé sní už 
dlouho – osídlíme jinou planetu. Děje se to možná v přílišném spěchu a možná ještě ani nenastala 
nejvhodnější doba, ale příznivé okolnosti nahradila nutnost. Proto se musíme snažit ze všech sil, aby 
se nám to podařilo, a musíme věřit, že máme dost síly, abychom přežili.“ Ustoupil k ostatním. Lai se 
letmo dotkla jeho ruky a usmála se. Paul jí úsměv opětoval a zadíval se na plošinu připravenou ke 
startu. Počítač začal symbolicky odpočívávat, i když to u teleportu ztratilo význam, a když došel 
k nule, plošina zmizela. Byl to pro všechny, dokonce i pro astronauty, trochu šok. Najednou na místě 
obrovského plavidla nezbylo vůbec nic, jen třesk srážejícího se vzduchu. Bylo zvláštní představit si, že 
to jde tak snadno. 
 
Skupina astronautů a navigátorů nasedla do aut a odjela zpátky do Perthu, aby počkala na výsledky 
v budově Výzkumu. Stáli okolo počítače a netrpělivě přešlapovali. 
„Kdy se přidají další plošiny?“ zeptal se Henry. 
„Během dneška budou dokončené další dvě a zítra by se měly přidat čtyři. Dvacet šest by jich mělo 
stačit, možná třicet… počkejte, už něco přišlo,“ prohlásil John. Všichni se netrpělivě nahnuli nad 
počítač. „Plošiny v pořádku dorazily a roboti začali rozmisťovat materiál,“ oznámil John triumfálně. Za 
chvíli se vrátí, aby nabraly další náklad.“ 
„To je neuvěřitelné,“ prohlásila Ann. „Vesmírná dálnice.“ 
Henry se zasmál. „Doufejme, že se na ní nevytvoří kolony.“ 
 

*** 
 

Pojď dál, Jano,“ zavolal David ještě předtím, než se ozvalo zaklepání. Jana, viditelně v rozpacích, vešla 
dovnitř. David se usmíval. „Ahoj,“ pozdravila Jana nesměle. 
„Jsem rád, že jsi tady,“ řekl David. „Říkal jsem si, jestli ještě někdy přijdeš.“ 
Jana se na něj udiveně podívala. „Proč?“ 
David pokrčil rameny. „Posaď se,“ vybídl ji a udělal neurčité gesto zahrnující celou místnost. Jana se 
posadila na zem. Všimla si, že na stole stojí dva šálky od kávy. David sledoval její pohled a trochu kývl 
hlavou směrem ke stolu. „Před chvílí tady byl Heart se Snowriceovou,“ prohlásil. 
Jana trochu povytáhla obočí. „Nemáš je rád?“ zeptala se. 
David sklopil oči a téměř neznatelně se ošil. „Vrtají se, v čem nemají. Měli by mi pomáhat a možná i 
chtějí, ale moc se jim to nedaří. Zatím si vystačíme sami.“ Jana se zachvěla. Vystačíme si sami. Už zase 
o sobě mluví v množném čísle. Zdálo se, že David si toho nevšiml. „Je zvláštní, jak na mě tvoje 
přítomnost působí,“ prohodil po chvilce jen tak mimochodem. 
„Jak?“ zeptala se Jana tiše. 
„Víc si uvědomuju sám sebe,“ odpověděl David. Zvedl k ní obličej a Jana v jeho očích uviděla podobný 
záblesk, jaký se v nich objevil těsně po tom, co se David spojil s Cizinci. „Hodně teď přemýšlím,“ 
pokračoval David, jako kdyby ze sebe potřeboval něco dostat. „Uvažoval jsem nad tím, proč jsou lidé 
nešťastní. Přece musí existovat nějaký důvod, proč se snažíme dělat věci, které logicky nejsou možné. 
Nechápu to,“ mluvil dál David. Zdálo se, že Janu ani nevnímá, že jen přemýšlí nahlas. „Vezmi si třeba 
slova. Lidé vytvořili řeč, aby se mohli snáze dorozumět, když něco potřebovali, třeba při lovu. Ale 
podívej se na lidi dneska. Podívej se na sebe. Myslíš ve slovech, vytváříš si z nich věty a podle nich pak 
jednáš. To, jaká slova používáš, ovlivňuje tvoje myšlení a chování, protože slova jsou v podstatě jejich 
základem. Ale myšlení přece nemusí být jen slova. Slova jsou konstrukt. Podvědomí nepracuje ve 
slovech. Ale ty myslíš ve slovech a to deformuje tvoje chování. Nebo příběhy. Existují miliony příběhů, 
ale jejich děje se opakují a prolínají. Lidé je poslouchají a vyprávějí, ale nežijí. Příběhy většinou nejsou 
popisem skutečnosti, a když, tak jen zhuštěným a zjednodušeným. Příběhy nebývají skutečné, 
protože lidé nepotřebují slyšet o skutečnosti. Ta je obklopuje neustále. Ale přestože všichni vědí, že 
příběhy nejsou skutečné, lidé se podle nich snaží žít a pokoušejí se podle nich ohýbat realitu a myslí 
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si, že existuje něco jako šťastné konce. Jenže žádný příběh, kdyby byl dotažený do skutečného konce, 
by neskončil šťastně. Všechny by musely dříve nebo později skončit smrtí. Je to celé převrácené 
naruby.“ 
Jana zamyšleně přejížděla prstem po podlaze. „Proč si myslíš, že neexistují šťastné konce?“ zeptala 
se. 
David se zasmál, ale nebyl to veselý smích. „Všechny příběhy můžou skončit šťastně. Záleží jen na 
tom, kdy je ukončíš. Ale na druhé straně, jak můžeš vědět, že kdyby pokračovala komedie, nezměnila 
by se ve frašku a potom v tragédii?“ 
Jana zavrtěla hlavou. „A Cizinci nemají svět… převrácený naruby?“ 
David se hryzl do rtu. „Cizinci mají jiné problémy. Mají mnohem méně iluzí než lidé.“ 
„To je přece dobře, ne?“ 
David zavrtěl hlavou. „Iluze tě chrání před skutečností jako skafandr. Cizinci ho prostě mají o něco 
tenčí. To znamená, že se neustále pohybují na tenkém ledě pochybností.“ 
„Oni pochybují ještě víc než lidé?“ podivila se Jana. 
David přikývl. „Ví toho mnohem víc, než lidé, ale to neznamená, že jsou si něčím jistější. Spíš mi 
připadá, že čím víc má kdokoli vědomostí, tím méně si může být jistý tím, že to, co dosud považoval 
za skutečnost, je opravdu takové, jaké se zdá být. Věřím tomu, že všechno má nějakou logiku, Cizinci 
tomu také věří, ostatně stejně jako lidé. Jenže zatím nikdo nepřišel na to, z jakého úhlu se na věci 
dívat, aby ji pochopil.“ Chvíli bylo ticho. 
„Davide,“ ozvala se po chvíli Jana. „Proč mluvíš o lidech jako o někom jiném? Vždyť jsi taky člověk.“ 
David se smutně pousmál. „Jsi si tím jistá?“ Jana otevřela ústa, jako by se chystala odpovědět, ale 
potom je zase zavřela. 
 

*** 
 
Andrew se zamyšleně díval do zdi. Instruktor je seznamoval se způsobem života na Insanii. No jistě, 
všechno bude nejprve řízeno ze Země, to je přece jasné, pomyslel si Andrew. Neozval se Paul, napadlo 
ho a trochu si povzdechl. Ale proč by vlastně měl? Neznali jsme se ani týden. Ale stejně ho to mrzelo. 
Soustředil se na instruktora. „Jakmile budete přepraveni na Insanii, ohlásíte se v organizačním 
středisku, kde vám bude přiděleno bydlení, a dostanete informace o práci.“ 
Andrew se přihlásil. „Budeme bydlet na jednom místě?“ zeptal se. 
Instruktor přikývl. „S největší pravděpodobností ano,“ odpověděl. 
Andrew potlačil ušklíbnutí. Vězeňská rezervace, pomyslel si, ale hned se za to vypeskoval. Můžu být 
rád, že se tam vůbec dostanu. Po skončení instruktážní schůzky zašel za instruktorem. „Promiňte, 
chtěl bych se jenom zeptat, jestli existuje kompletní plán těžebních stanic, na kterých budeme 
pracovat. Dostali jsme jenom plány částí, které budeme připravovat,“ řekl dost nesměle. 
Instruktor si ho podezřívavě přeměřil. „Jistěže existují. A na co byste je chtěl?“ 
Andrew se usmál. „No, víte, jsem robotik a podle plánů, které jsem dostal je jasné, že stanice budou 
řízeny pomocí robotických uzlů,“ prohlásil. 
Instruktor zvědavě povytáhl obočí. „Ale k čemu potřebujete plány?“ 
„V podstatě na hraní. Chtěl bych vymýšlet další varianty a případná vylepšení. Pro vlastní potřebu 
samozřejmě,“ dodal. 
Instruktor se usmál. „Na plánech těch stanic pracovali odborníci, pane Smithe. Myslíte si, že byste 
v jejich práci našel chyby?“ zeptal se. 
Andrew zavrtěl hlavou. „Nepředpokládám, že jsou v nich chyby, ale možná by se daly vylepšit. 
Mimoto, už delší dobu mám určitý nápad ohledně robotických uzlů a chtěl bych ho vyzkoušet na 
nějakém konkrétním případě.“ 
Zdálo se, že instruktor přemýšlí. Nakonec se usmál. „Pane Smithe, mám takový návrh. Já sám nejsem 
oprávněný vám poskytnout ani plány ani povolení k provádění změn,“ zvedl ruku, když viděl, že 
Andrew chce něco namítat, „ale pokud byste chtěl, mohl bych vás přivést k několika odborníkům, 
kteří se na tvorbě plánů podíleli. Těm byste mohl přednést svůj nápad.“ Andrew zalapal po dechu. 
Instruktor se pořád usmíval. „Podle toho, co o vás vím, by byla škoda nevyužít váš talent.“ 
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Andrew nebyl schopen slova. V hlavě měl úplně prázdno, vířila mu v ní jen jedna myšlenka. 
Předstoupit před robotiky a přednést jim svůj návrh. To není možné. Zavrtěl hlavou. „Já nevím, co 
říct…“ 
„Nemusíte říkat vůbec nic. Souhlasíte s mým návrhem?“ zeptal se instruktor. Andrew se zmohl jen na 
chabé přikývnutí. 
 

*** 
 
Paul se skláněl nad počítačem a zálibně si prohlížel seznamy přihlášených lidí a hlášení z Insanie. 
Zdálo se, že všechno jde jako po másle. Lai seděla vedle něho a usmívala se. 
„Najdi nás,“ vybídla ho. 
Paul přikývl. Do programu stěhování se přihlásili už všichni, kdo měli něco společného s misí 
Kolumbus kromě Davida, Jany a Browna. Paul se otočil k Lai. „Zajímalo by mě, proč se ještě 
nepřihlásili,“ nadhodil. 
„Třeba se k tomu ještě nedostali,“ odpověděla Lai. 
Paul zavrtěl hlavou. „Tak to pochybuju.“ Odmlčel se. „Tak mě napadá, nedávno se někdo ptal, jak to 
bude se zvířaty.“ 
„Myslím, že jsme se domluvili, že zvířata pokud možno převážet nebudeme.“ 
Paul přikývl. „No ano, jenomže ten dotyčný se ptal, jak to bude s domácími mazlíčky.“ Lai pokrčila 
rameny. „Budu se muset Johna zeptat, jestli by nemohli udělat nějaké plošiny navíc,“ prohlásil Paul. 
Podle testů měly být pozemská zvířata a rostliny schopny začlenit se do insanijského ekosystému, ale 
lidé se rozhodli neriskovat a na Insanii pozemská zvířata ani rostliny nepřevážet. Co se týče potravy, 
nebyl to problém, protože ta se stejně většinou vyráběla uměle a testy ukázaly, že ani insanijské 
rostliny nejsou pro lidi škodlivé. Jediný nevyřčený argument pro přesun části zvířat spočíval v tom, že 
kdyby náhodou podzemní města selhala, po původním pozemském ekosystému by nezůstala ani 
památka. Ale takhle si nikdo ani netroufl uvažovat a proto vznikla jakási mlčenlivá dohoda, že co se 
týče zvířat, přesunula by se na Insanii, až bude po všem. S domácími mazlíčky to ale bylo jiné, lidé je 
nechtěli nechat na Zemi na neurčito. „Jenom je mi divné, že jsme to nikde nezveřejnili,“ prohodil 
nepřítomně Paul a bezmyšlenkovitě si zapnul souhrn zpravodajství. Chvíli se jen díval, když ho do očí 
uhodila jedna zpráva. Nevěřícně zamrkal a ukázal na ni. „Lai, vidíš to, co já?“ zeptal se. 
Lai se k němu naklonila a udiveně povytáhla obočí. „Altruismus, nebo touha ovládnout svět? Výkup 
nemovitostí,“ přečetla. „Co to má zase být?“ 
Paul otevřel článek a rychle ho přelétl očima. Jak četl, rysy mu postupně tvrdly. „Ten lump ani neměl 
odvahu se podepsat,“ řekl tiše. Zhluboka dýchal. 
Lai stiskla rty. „Tohle od nich bylo hodně sprosté,“ prohlásila. Paul mlčky přikývl. Uklidni se, říkal si 
v duchu. Nic to neznamená, jsou to jen obyčejné kejkle určené k tomu, aby nám odlákali lidi. 
„Je celkem jasné, kdo to vyplodil,“ řekl. „Nejvíc mě na tom štve, že já se snažím jednat tak férově, jak 
to jde a oni se neštítí používat ani tohle.“ 
Zavrtěl hlavou. „Možná bys měl zavolat Martinovi,“ navrhla Lai. 
Paul kývl. „Asi jo. Sice to asi moc nepomůže, ale aspoň budou vědět, že si to nenecháme líbit. Ale 
zavolám mu, až se uklidním. Nechci, aby to neoprávněně schytal.“ 
 

*** 
 

Kristine s Petrem a Davidem seděli v příjemně vypadající místnosti. Jejich hostitelka je usadila do 
křesel a odešla jim udělat kávu. 
Davide, co všechno jí můžeme říct? zeptala se Kristine. 
Cokoli budete chtít, odpověděl David, aniž si pořádně uvědomoval, co vlastně říká. V soukromí své 
hlavy prožíval něco jako hádku s Cizinci. Vždycky, když se něco takového stalo, připadal si jako 
schizofrenik. Cizinci se mezi sebou sice přeli, ale vždycky jen na základě faktů, nikdy to nebyly spory 
založené na emocích, ty do nich vnesl až David. Ale David cítil, že tyto hádky připadají Cizincům stále 
méně nepochopitelné. Bylo to díky tomu, že je svou přítomností do jisté míry měnil. 
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Byli první, kdo odpověděl na naše volání, začali Cizinci. 
Já vím. Ale nerespektují mě jako samostatnou osobu. 
Jsi naší součástí. 
Jistě! Ale jsem taky člověk. Nejsem jenom váš prostředník. 
Oni to vědí. 
Ale nechovají se podle toho. 
Musíme s nimi spolupracovat. 
Proč? 
Mají dar přesvědčit lidí. David zavrtěl hlavou, aby se soustředil na přítomnost. Jeho antipatie ke 
Kristine a Petrovi pořád rostla. Nebylo to tím, že by se mu nesnažili pomoci, naopak, odvedli velký kus 
práce a dařilo se jim přesvědčit lidi, že jim od Janusanů nic nehrozí. Davidovi spíš vadilo, že s ním 
hlavně Kristine nejedná jako s člověkem, spíš jako s nějakou sondou Janusanů, jako s jejich 
nástrojem. Zdálo se, že Petr se ho spíš bojí. 
 
Jejich hostitelka se vrátila a nesla čtyři šálky kávy. Byla to celkem mladá exobioložka a už dlouho se 
chtěla dozvědět o Janusanech přímo od zdroje. Posadila se do volného křesla a trochu rozpačitě se 
usmála. „Ze zpráv jsem tak docela nepochopila, jaké máte vůči mimozemšťanům postavení,“ začala. 
Kristine se pousmála. „Mě s Petrem oslovili pomocí telepatie, o tom jste už určitě slyšela, a potom 
jsme byli pověřeni úkolem pomáhat tady Davidovi v šíření informací o Janusanech a jejich postojích. 
On je z nás vlastně nejpovolanější vysvětlovat jejich pohnutky, protože…“ 
Neříkej to! David použil myšlenkový ekvivalent zaječení. Nechtěl, aby kdokoli, o kom neví, jak 
zareaguje, věděl o jeho proměně. Kristine zjevně překvapila intenzita jeho odporu. Trochu zaváhala. 
„Protože s nimi strávil nějakou dobu na jejich základně a teď působí jako jejich oficiální mluvčí,“ 
dokončila. 
Exobioložka si zřejmě ničeho nevšimla. Přikývla. Sebrala ze stolu šálek a zamyšleně si ho prohlížela. 
„Nedávno jsem dokončila disertační práci a shodou okolností jsem se v ní zabývala možným vznikem 
života v plynných obrech. V podstatě jsem si ty bytosti představovala podobně jako Janusany. Ale 
nikdy mě nenapadlo, že by se v plynných obrech mohla vyvinout tak inteligentní forma života. 
Například nechápu, jak mohli vytvořit plavidla schopná vesmírných letů. Samozřejmě jsem četla jejich 
zveřejněnou encyklopedii, nebo co to vlastně je, ale nenašla jsem tam uspokojivé vysvětlení.“ 
David přikývl. „Ze všeho nejdřív musíte pochopit, že janusanský organismus funguje na úplně 
odlišných principech než lidský, a že Janusané žijí v prostředí úplně odlišném od všeho, co si 
dokážeme představit. Vyvinuli se v aerosolové části plynného obra a všechno, co měli na začátku 
k dispozici, byly plyny ve vyšších vrstvách, kde jsou ještě schopní přežít, a část pevnějších struktur pod 
aerosolovou vrstvou. Janusané nemají v pravém smyslu slova končetiny, ani smyslové orgány jako 
my. Veškerý jejich život a tedy i ovládání hmoty se řídí myšlenkovými impulzy, které jim nahrazují 
ruce.“ 
Exobioložka stiskla rty. „To zní dost zvláštně. Jak můžou myšlenky ovládat hmotu? Vždyť to nejsou 
reálné impulzy.“ 
David živě přikývl a pustil se do vysvětlování, aby se alespoň částečně dokázal vzdálit od vlastních 
myšlenek. „Máte pravdu, u lidí se zdá, že myšlenky nemají reálnou podstatu. Ale to je způsobeno tím, 
že lidé potřebují jen velmi slabé, neměřitelné impulzy. Většinou nemáme potřebu projevovat 
myšlenky navenek. Ale existují i výjimky. Jsou to třeba případy iluzionistů, myslím tím opravdových, 
ne síťových šarlatánů. Přinutí vás vidět věci, které ve skutečnosti neexistují. A to přece je 
prokazatelný vliv myšlenek na reálný svět, ne?“ 
Exobioložka pokrčila rameny. „Ale to jsou přece jen takové fantaskní příběhy…“ 
„Jak myslíte. Jisté ale je, že Janusané přesně takhle fungují. Bude to znít podivně, ale dokážou přinutit 
hmotu, aby se chovala podle jejich představ. Přesně tak, jako když vás iluzionista přiměje věřit, že 
před vámi stojí palma, i když tam ve skutečnosti žádná není.“ Exobioložce se nevěřícně rozšířily oči. 
„To mi chcete tvrdit, že dokážou přesvědčit hmotu, aby se přeskupila podle jejich představ?“ 
David se usmál a přikývl. „V podstatě ano. Je to všechno jen otázka vhodně usměrněné energie. 
Pomocí stejné energie i komunikují a při pokusech o navázání kontaktu s lidmi předpokládali, že to 
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lidé dokážou taky. Měli pravdu, jenže ne všichni lidé jsou schopní vyvinout takovou intenzitu 
myšlenkových impulzů, aby to dokázali, rozhodně ne sami od sebe. Nejdřív potřebují někoho, kdo by 
jim ukázal, jak na to.“ 
„Takže to je telepatie.“ 
„Když to chcete takhle nazývat…“ pokrčil David rameny. Exobioložka se obrátila ke Kristine a Petrovi. 
„A vy…“ 
„Ano, my to umíme,“ odpověděl Petr. „Jestli chcete, můžeme se vás to pokusit naučit.“ 
Exobioložka rozhodně zavrtěla hlavou. „Radši ne,“ řekla. „Alespoň zatím,“ dodala. Na chvilku se 
odmlčela. Kristine upila ze svého šálku. „A jak se budou chovat k lidem na Insanii?“ zeptala se jejich 
hostitelka. 
„Budou s nimi chtít spolupracovat,“ odpověděla Kristine. „Samozřejmě pokud k tomu budou lidé 
ochotní.“ 
Exobioložka se zhluboka nadechla. „Určitě to bude zajímavá spolupráce. Tedy pokud je budeme 
schopní pochopit.“ 
 

*** 
 

Martin zaslechl melodii ohlašující příchozí hovor a ustaraně si povzdechl. Když se podíval, kdo mu 
volá, zjistil, že se jeho obavy naplnily. Zapnul iluzor a hovor přijal. „Ahoj Paule,“ pozdravil 
rezignovaně. Paul se snažil vypadat vyrovnaně, ale bylo vidět, že má vztek. Martin ho nenechal ani 
odpovědět na pozdrav. „Myslím, že vím, proč voláš. Na ten článek jsem narazil před chvílí. Nemám 
v něm prsty, jestli chceš vědět tohle.“ 
Zdálo se, že Paul je trochu překvapený. „To mě ani nenapadlo. Jenom by mě zajímalo, kdo to udělal. 
Mám tip, ale chci si být jistý.“ 
Martin pokrčil rameny. „Nevím, možná to byl Land, možná někdo jiný. Ale určitě se poptám. Mně se 
to taky nelíbí.“ 
Paul se trochu usmál. „Děkuju. A až toho dotyčného najdeš, tak mu prosím vyřiď, že jestli s tím 
okamžitě nepřestane, přijdu mu osobně nakopat zadek tak, že si nejmíň měsíc nesedne. Ahoj.“ 
Zavěsil. Martin odložil počítač a povzdechl si. Kdo zase měl potřebu tohle dělat? pomyslel si. Copak 
má cenu handrkovat se o pár domů, když jde o život? 
 

*** 
 

John si unaveně pomnul oči. Ještě neuplynul ani týden od startu prvních plošin, a už musel dohlížet 
na přípravu stanovišť pro odlet lidí. Organizaci odletu nechal na organizačních týmech a na úřadech, 
ale musel zajistit, aby plošiny mohly bez problémů odletět, dohlédnout na to, aby byly umístěny na 
příslušných místech a zkontrolovat, jestli jsou v nich nainstalované správné programy. Právě teď stál 
u jednoho stanoviště a mírně znechuceně se díval na plošinu, kterou se v noci pokusili zničit 
vandalové. Byli nezletilí, a tak incident policie prošetřovala s jejich rodiči. „Víte, co nechápu?“ obrátil 
se John k vedle stojícímu vedoucímu technikovi. Technik zavrtěl hlavou a dál sledoval plošinu. „Proč 
se pokoušejí pod sebou podřezat větev?“ dokončil John. 
Technik pokrčil rameny. „Jsou zmatení. Vždyť to vidíte. Nikdo neví, co si má myslet. Kus kamene a 
jediné dvě možnosti, jak se před ním zachránit jsou nechat se zakonzervovat v podzemí, nebo se 
přestěhovat na planetu v sousedství beztvarých telepatů.“ Odmlčel se. John se usmál a udiveně 
zavrtěl hlavou. „Bojí se,“ pokračoval technik. „Kdyby pořád netrval výjimečný stav a všude se 
nepotulovali policisté, jsou každou noc zapálená města. A kdyby je lidé od Výzkumu pořád 
neujišťovali, že nám od mimozemšťanů nic nehrozí, a kdyby se mimozemšťané nesnažili chovat 
přátelsky, už dávno lehl popelem i Výzkum a mimozemšťané s ním. Stejně si myslím, že to dlouho 
nevydrží. Jakmile dopadne ten zatracený asteroid a něco se při tom pokazí, na kom si myslíte, že si 
lidi vylejou vztek?“ Technik si povzdechl. „Copak vy se nebojíte?“ zeptal se. 
John přikývl. „Jistěže se bojím,“ odpověděl. „Jak bych se mohl nebát?“ 
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Plošině se vcelku nic nestalo. Vandalové byli chyceni ještě před tím, než ji stačili opravdu poškodit. To 
by se jim stejně s největší pravděpodobností nepodařilo. Poškodili jen jednu z lyží, na které plošina 
stála. Tu teď technici spravovali a bylo jasné, že plošina bude bez problémů schopná odletu. Okolo 
nicméně pobíhali členové organizačních týmů přiřazených k tomuto středisku. Část z nich se 
připravovala na odlet za čtrnáct dní a část z nich měla odletět až mezi posledními, až se přestěhují 
všichni zájemci. Byli to většinou mladí lidé, hlavně ti, kteří se měli přestěhovat jako první a teď 
procházeli intenzivní instruktáží. Většina z nich doufala, že se na Insanii brzy uchytí, někteří už měli 
přislíbené místo u firem stěhujících na Insanii své pobočky. 
Technik sledoval Johnův pohled. Usmál se. „Jsou vděční za každou pauzu. Podle toho, co vím, bude 
zázrak, když po těch dvou zbývajících týdnech výcviku nepadnou únavou.“ 
John přikývl. „A na Insanii to bude ještě horší. Zvlášť potom, co se začnou stěhovat lidé,“ dodal. 
Zarazil se. „Omlouvám se, někdo mi volá. Za chvíli budu zpátky.“ Kousek poodešel a přijal hovor. Před 
ním se objevila simulace mladé policistky. 
„Pan John Evans?“ zeptala se. 
John přikývl. „Ano, to jsem já.“ 
Policistka mu věnovala drobný a poněkud úsečný úsměv. „Před nedávnem jste ohlásil krádež 
teleportačního zařízení,“ řekla. 
„Našli jste ho?“ zeptal se dychtivě John. Ne že by pokusný teleport potřeboval, ale byl by raději, 
kdyby ho zase měl u sebe, aby se v něm někdo nepovolaný nevrtal. 
Policistka zavrtěla hlavou. „Je mi líto, ale jediné, co jsme zjistili, je, že byl pravděpodobně propašován 
do Východoasijského společenství.“ 
John si povzdechl a pokusil se zamaskovat zklamání. „Vždyť jsou uzavřené hranice,“ řekl tiše. 
Policistka pokrčila rameny. „Pašeráci si bohužel najdou cestu vždy a všude.“ John pokýval hlavou. 
„Jediné, co pro vás můžeme udělat, je pověřit některého z agentů, aby se pokusil zjistit, co se s vaším 
zařízením stalo, ale momentálně je to ve Společenství dost nebezpečné, takže raději moc 
nedoufejte.“ 
John mávl rukou. „To není třeba. Stejně to byl jenom pokusný model. S tím se toho moc udělat nedá. 
A nerad bych, aby kvůli mně někdo riskoval.“ 
Policistka přikývla. „Jak si přejete. Stejně se pokusíme něco zjistit. Nashledanou.“ 
Zavěsila. „Nashledanou,“ zamumlal John. Zamyšleně se vrátil k technikovi. 
Ten se na něho tázavě podíval. „Špatné zprávy?“ zeptal se s účastí v hlase. 
John zavrtěl hlavou. „Nevím, jak moc jsou špatné. Někdo propašoval můj pokusný teleport do 
Společenství.“ Technik se udiveně usmál. „Nechápu, co s ním chtějí dělat,“ dodal John. 
„Možná vyvíjejí novou zbraň,“ navrhl technik. 
John se zatvářil pobaveně. „To těžko. A i kdyby, tak pokusný teleport jim v tom moc nepomůže. 
Ostatně to, co Společenství předvádí, je spíš karikatura války. Tedy ne že bych si stěžoval.“ Technik 
přikývl. Chvíli ještě pozorovali plošinu. Pak se John nadechl. „Doufám, že tu plošinu brzy spraví. Jinak 
je tady všechno v pořádku?“ 
„Buďte bez obav. Za čtrnáct dní může v klidu odletět.“  
John se usmál. „Podle toho, jak jde stěhování materiálů rychle, možná začneme o něco dřív,“ 
prohlásil. 
„Tím líp,“ souhlasil technik. 
 

*** 
 

Martin zaklepal na dveře Landovy kanceláře. Mohl mu zavolat, ale raději to s ním chtěl vyřídit 
osobně. „Dále,“ ozvalo se zevnitř. Martin vstoupil a opatrně za sebou zavřel. 
Land vzhlédl. „Á, pan Johnson,“ usmál se. „Posaďte se prosím.“ Ukázal na volnou židli. Martin si sedl. 
„Co vás za mnou přivádí?“ pokračoval Land. 
Martin měl co dělat, aby si hlasitě nepovzdechl. „Myslím si, že to pro vás nebude novinka. Přišel jsem 
kvůli tomu článku.“ 
„Kvůli jakému článku?“ Vypadalo to, že Land je opravdu překvapený. 
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„Kvůli tomu, který někdo z našeho projektu nedávno zveřejnil. Obviňuje v něm Výzkum a pana Lendta 
z touhy ovládnout svět.“ 
Land povytáhl obočí. „Ale? Skutečně?“ Martin nevěděl, jestli Land překvapení jenom hraje, nebo 
jestli o článku opravdu neví, ale raději to nechtěl zjišťovat. „To je ovšem mrzuté.“ 
Martina to trochu rozčílilo. „Je to hlavně úplná pitomost. Nevím, co tím ten dotyčný chtěl dokázat, 
ale popudil proti nám všechny z druhého projektu. A taky Lendta a Browna, samozřejmě. 
Land pokýval hlavou. „A co se v tom článku vlastně píše?“ zeptal se. 
„Píše se v něm, že Výzkum s Lendtem chtějí odkupováním nemovitostí ovládnout svět.“ 
Land znovu přikývl. „A vy máte nějaké zaručené zprávy, že to není pravda?“ 
Martin na Landa chvilku jen nevěřícně zíral. Několikrát zamrkal. „Prosím?“ vypravil ze sebe. 
Land se pousmál. „Ptal jsem se vás, jestli máte ověřené informace o tom, že je ta zpráva lživá.“ 
„Jak se můžete na něco takového ptát? Vždyť je to… úplná hloupost!“ 
„Takže nemáte,“ konstatoval Land. 
Martin nevěděl, co má odpovědět. „Jistěže ne. Každému rozumnému člověku se na to stačí podívat, 
aby viděl, že to není pravda.“ 
Land rozhodil rukama. „Tak vidíte,“ prohlásil. „Kromě toho, co když má ten dotyčný pravdu?“ 
Martin cítil, že rudne. Zhluboka se nadechl. „Je mi jedno, kdo ten článek napsal,“ řekl tiše. „Ale 
rozhodně ho nemíním tolerovat. A pokud chcete logické argumenty, k čemu by jim bylo ovládnutí 
zemského povrchu a to ještě ne celého, na mizerný rok? Kromě toho, my sami chystáme výkup 
nemovitostí.“ 
Land byl klidný. „Jistě, máte pravdu, ale my přece nechceme ovládnout svět.“ 
Martinovi zbělely klouby na rukou, jak svíral opěradlo židle. „To oni taky ne.“ 
Landův úsměv se rozšířil. „No tak, pane Johnsone. Ten článek je úplně nevinný. Je to něco jako 
reklamní kampaň. I vy přece chcete, aby se do podzemních měst nastěhovalo co nejvíc lidí, ne?“ 
Martin zaťal čelisti. „Reklamní kampaň,“ ucedil. „Jakmile se vrátím domů, ten článek dementuji,“ 
prohlásil. „Jakožto oficiální mluvčí na to mám právo.“ 
Land spokojeně přikývl. „Udělejte to, pane Johnsone,“ řekl přátelsky. „Tím skvěle rozproudíte 
diskuzi.“ 
„Aby se nerozproudila v náš neprospěch,“ prohodil Martin. Nevěděl, co má dělat, a tak se rozloučil. 
Když za sebou zavíral, dával velký pozor na to, aby nepráskl dveřmi. 
 

*** 
 

Andrew se podíval do zrcadla. Už si ani nepamatoval, kdy na sobě měl naposledy oblek. U soudu, 
samozřejmě, ale to bylo něco jiného. Za jedenáct dní měl odletět na Insanii a předtím se měl setkat 
s návrháři těžebních základen, aby jim předložil svůj nápad. Hrozně se bál, ale nevěděl přesně čeho. 
Byl si jistý, že jeho myšlenka je správná a doufal, že s ním robotici budou souhlasit. Upravil si kravatu. 
Budou mě chtít vůbec poslouchat, když jsem… vrah? pomyslel si. Usmál se, ale v zrcadle viděl, že 
vypadá nervózně. Posadil se na postel. Každou chvíli měl přijít dozorce s instruktorem. Ozvalo se 
zaklepání. Dovnitř vešel instruktor s dozorcem. Andrew vstal. 
„Dobrý den, pane Smithe,“ pozdravil vesele instruktor. 
„Dobrý den,“ odpověděl Andrew. 
Přistoupil k němu dozorce a navlékl mu na pravé zápěstí lesklý pásek. Ten se okamžitě obemkl těsně 
kolem kůže. „Abychom vás našli, kdybyste chtěl utéct,“ vysvětlil dozorce. 
Andrew jenom přikývl. „Jistě.“ 
Instruktor se usmál. „Jestli jste připravený, můžeme vyrazit,“ prohlásil. Andrewa zachvátila panika, 
ale kývl. Dozorce je doprovodil až k východu, potom se rozloučil a odešel. „Mám nedaleko vůz,“ řekl 
instruktor. Podíval se na Andrewa. „Nemusíte se ničeho bát,“ řekl, když viděl, jak je Andrew nervózní. 
Všichni vědí, kdo jste, takže se vás nebudou na nic vyptávat.“ A kvůli tomu mám být klidný? pomyslel 
si Andrew, ale nahlas nic neřekl. Instruktor se zastavil a odemkl auto. „Prosím,“ vybídl Andrewa. Auto 
bylo pohodlné, i když ne nejnovější. Instruktor nastavil autopilota, a když se auto rozjelo, obrátil se 
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k Andrewovi. Tvářil se přátelsky. „Opravdu nemusíte být nervózní,“ řekl. „Jsou to vědci a vy jste jejich 
kolega.“ 
Andrew se smutně pousmál. „Liší mě od nich především tohle,“ řekl a ukázal na pásek. 
Instruktor pokrčil rameny. „Každý občas udělá chybu.“ Andrew zavrtěl hlavou a zadíval se na měňavý 
náramek. Po chvilce zvedl hlavu. 
„Chtěl bych vám ještě jednou poděkovat…“ začal, ale instruktor ho zarazil. 
„Jednou to bohatě stačilo. Pomáhám vám proto, že znám některé vaše publikace, a taky proto, že jste 
projevil upřímný, nevypočítavý zájem. Kdybyste se mi snažil vlichotit, nebo kdybyste poukazoval na 
svoje bývalé postavení a myslel si, že máte právo dostat lepší příležitost než ostatní, asi bych váhal.“ 
Andrew se trochu plaše usmál. „Stejně nevím, jestli bude můj nápad k něčemu dobrý.“ 
„To uvidíte na místě,“ odpověděl instruktor. Auto zastavilo. „A jsme tady.“ Andrew vystoupil a počkal 
na instruktora. Přešli přes ulici a ocitli se v kancelářské budově. Před jednou kanceláří se zastavili a 
instruktor zaklepal. Otevřel jim mladý muž, zjevně student na brigádě. „Máme domluvenou schůzku,“ 
řekl instruktor. 
„Pojďte dál,“ prohlásil student a provedl je menším pokojem, kde pracoval, k dalším dveřím. Pokynul 
jim a vrátil se k psacímu stolu. Instruktor znovu zaklepal. Tentokrát se dveře otevřely samy. Místnost 
byla příjemně zařízená, ale neosobní. Bylo v ní pět lidí, čtyři muži a dvě ženy. Muži byli fyzicky 
přítomní, ženy jenom prostřednictvím simulací. Andrew si s hrůzou uvědomil, že tři z nich zná a 
s jedním z nich dokonce nějakou dobu spolupracoval. Nasucho polkl. V krku se mu udělal knedlík. 
Styděl se před těmito lidmi byť jenom ukázat, nejraději by se obrátil a odešel, ale přinutil se zůstat a 
spolu s instruktorem vejít do místnosti. Robotici se tvářili přátelsky. 
Jeden z nich vstal a přistoupil nejdřív k instruktorovi, aby si s ním potřásl rukou. „Vítám vás. Jsem rád, 
že jste pana Smithe přesvědčil, aby přišel,“ prohlásil. Přesvědčil? podivil se Andrew. Mě bylo potřeba 
přesvědčovat? Potom muž přistoupil k Andrewovi a napřáhl k němu ruku. Andrew v něm rozpoznal 
bývalého kolegu. Ten se na něho usmál a na okamžik se zadíval na lesklý pásek na Andrewově 
zápěstí. Potom se ale vzpamatoval. „My už se známe, ale kdybyste si mě náhodou nepamatoval, 
jmenuji se Oldřich Šilský.“ 
Andrew uchopil nabízenou ruku a potřásl si se Šilským. „Smith,“ zamumlal. Šilský se obrátil 
k ostatním. „Dovolte, abych vám představil pana Smithe, jednoho z největších odborníků na 
robotický mozek a robotické uzly,“ prohlásil. Andrew v jeho slovech nezachytil ani stopu ironie a 
trochu se uvolnil. 
Robotici pokývli a usmáli se. „Pane Smithe, dovolte, abych vám představil paní Aiko Takašinju,“ starší, 
ale pořád hezká Japonka mírně sklonila hlavu, „paní Emu Broniowskou.“ Broniowská lehce kývla 
hlavou, „pana Duncana Bradburyho,“ muž rázně přikývl, „a pana Emanuela Schwarze.“ 
Schwarz se usmál. „Těší mě,“ řekl Andrew. Kdysi jsme si s Oldřichem tykali, napadlo ho a smutně se 
pousmál. 
„Prosím, posaďte se,“ vybídl ho Šilský a ukázal na židli otočenou k robotikům. Andrew poslechl a 
Šilský ho napodobil. 
„Pane Smithe, četli jsme vaše publikace a víme, že jste jeden z nejlepších robotiků na území 
Federace,“ začala Takašinju. „Budeme velice rádi, když nám pomůžete vylepšit náš návrh těžebních 
strojů.“ 
Andrew přemýšlel, nakolik je toto tvrzení upřímné a nakolik přišel nevhod. „Kdybyste se nepřihlásil 
sám, ani bychom nevěděli, že jste mezi vězni určenými ke stěhování na Insanii,“ pokračoval Bradbury. 
„Abych řekl pravdu, já jsem nechtěl nijak zasahovat do vaší práce,“ řekl Andrew. „Chtěl jsem jenom 
získat plány těžebních stanic, abych s nimi mohl provádět teoretické pokusy…“ 
Broniowská se na něj široce usmála. „Takhle je budete moci provádět i prakticky, samozřejmě pokud 
budou proveditelné,“ prohlásila. 
„No a tím se dostáváme k tomu, proč jsme vlastně tady,“ prohlásil Šilský. „Pane Smithe, mohl byste 
nám předvést svůj nápad?“ zeptal se. 
Andrew přikývl a vstal. Zobrazil své náčrtky a trochu rozpačitě se obrátil k robotikům. „Omlouvám se, 
že návrhy nejsou propracované,“ řekl. „Měl jsem k dispozici jenom model hlavní jednotky a schéma 
rozmístění stanic, takže jsem si toho musel hodně domýšlet. Pokud jsem vycházel z chybných 
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předpokladů, opravte mě.“ Schwarz mu pokynul, aby pokračoval. Andrew se nadechl a chvilku se 
soustředil. Tahle chvíle může změnit celý můj život, pomyslel si. Jestli se jim to bude líbit, budu zase 
moci dělat práci, která mě baví a možná zase budu moci žít jako ostatní lidé. Neznatelně zavrtěl 
hlavou. Ne, nesmím takhle myslet. Tohle je vědecká práce. Usmál se na robotiky a obrátil se 
k obrazovce. „Jestli jsem to pochopil správně, měly by těžební stanice fungovat na principu 
jednoduchých robotických uzlů řízených ze dvou základen.“ Chvilku počkal, jestli se neozvou žádné 
námitky a potom pokračoval. „Předpokládám, že jedna základna bude umístěna na Insanii a druhá na 
jiném tělese, možná na jednom ze satelitů.“ 
„Nejprve bude stanice řídit jen jedna základna na Insanii, až později budeme moci instalovat druhou. 
Pak spolu budou komunikovat, ale měly by být schopné jednat nezávisle,“ přerušil ho Schwarz. 
Andrew přikývl. „Děkuji za doplnění.“ Chvilku sbíral myšlenky. „Ano, už vím, co jsem chtěl. 
Jednoduché robotické uzly jsou v tomto případě opravdu nejlepší volba, protože těžební stanice 
nepotřebují další rozhodovací zátěž. Pochopil jsem správně, že uzly budou řízeny centrálně ze 
základen?“ 
Robotici přikývli. „Uzly budou samozřejmě do určité míry nezávislé. Snažili jsme se použít nejnovější 
programy, aby dokázaly automaticky zálohovat pokyny a zničení jednoho neznamenalo úplné 
zastavění těžby,“ poznamenala Takašinju. 
Andrew se usmál. „Ano, to je rozumné.“ Úplně zapomněl na obavy, že ho robotici nebudou brát 
vážně. Byl ve svém živlu. „Jenže i tato nezávislost s sebou nese určitá omezení,“ pokračoval. Ukázal 
na další obrázek. „Pokud část uzlu přeruší provoz, bude ostatním částem nějakou dobu trvat, než 
zanalyzují příčinu, a protože ke stoprocentnímu předávání informací potřebujete minimálně 
dvoutřetinovou činnost uzlu, sníží se nepatrně i efektivita. To by samozřejmě bylo poznat až 
v mnohem větším měřítku, než jsou těžební stanice. Je tu ale další, mnohem významnější problém. 
Části uzlu budou automaticky zálohovat informace, které jim byly předány ze středu uzlu. Jakmile je 
jednou zálohují, budou podle instrukcí určitý čas pracovat, a to i v případě, že se zatím změnily 
pokyny. Samozřejmě to nepotrvá příliš dlouho, ale někdy je potřeba změnit příkaz v řádu minut, a 
pokud by se mělo stát nějaké neštěstí, i sekund. Což samozřejmě díky teleportu nebude problém. 
Jenže než celý uzel zareaguje, může být pozdě. Což mě dostává k samotnému návrhu. Zkusil jsem 
upustit od tradičního hierarchického předávání pokynů, tedy případ, kdy základna předá pokyn 
středu uzlu, ten jej přepošle jednotlivým částem, které ho zálohují, a nahradil jsem jej něčím jako 
neuronovým systémem.“ Andrew zobrazil další obrázek. „V tomto případě by odpadl mezistupeň 
středu uzlu. Informace by se posílaly ze základny jednotlivým „neuronům“ v programu uzlu. Byly by 
něco jako vir, který zaplaví celý software najednou. To znamená, že část informace by se předala 
tomu kterému potřebnému čidlu, jiná zase jinému, další by případně zůstaly beze změny.“ 
„To má ale jeden háček, pane Smithe,“ prohlásila Broniowská. „Základny by v tomto případě musely 
uzly bombardovat neustále, i když třeba totožnými informacemi. A musely by se vytvořit viry, jak 
říkáte, pro každou myslitelnou alternativu, aby se dala činnost uzlu změnit okamžitě.“ 
Andrew prudce zavrtěl hlavou. „To je samozřejmě jedna z možností. Co se týče těch alternativ, to 
máte pravdu, ale to přece zase tak velký problém není. Musíme jenom vědět, kde budou uzly 
pracovat. Ale základna nemusí uzly bombardovat neustále, bude vysílat jen v případě, že by bylo 
potřeba změnit pokyn. Vir změní činnost uzlu téměř okamžitě, jako když se vám do míchy dostane 
informace, že vás pálí ruka, a vy ucuknete. Samozřejmě by se do čidel uzlu musely nainstalovat 
předem dané vzorce, které spustí určitý signál.“ 
„Ale určitá časová prodleva tam přece jen zůstane,“ namítl Bradbury. 
Andrew přikývl. „Jistě, ale bude nesrovnatelně menší než při použití hierarchického systému.“ 
Robotici vypadali zamyšleně. „Myslím, že je to zajímavý nápad,“ prohlásila Takašinju. „Jsou v něm 
určité nedostatky, ale ty jsou způsobené tím, že jste neměl k dispozici úplné plány. Myslím, že 
bychom vám je měli poskytnout. Pokud váš neuronový systém bude fungovat tak, jak popisujete, 
mohl by to být velký přínos, a nejen pro těžební stanice.“ 
Andrew byl trochu zadýchaný rozrušením. „Moc vám děkuju,“ řekl. 
„Není zač,“ odpověděla Takašinju. „Myslím, že jestli se to povede, budeme muset poděkovat my 
vám.“ 
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*** 

 
Paul zachmuřeně zíral na obrazovku. „Nezdá se, že by Martinova reakce nějak zabrala,“ poznamenal. 
Byl na návštěvě u Henryho a napadlo je, že se podívají na vývoj situace kolem nedávného článku 
obviňujícího Výzkum z touhy ovládnout svět. Martin původní článek sice popřel, ale vzápětí se 
objevilo několik dalších a teorie v nich načrtnuté ochotně rozvíjeli další lidé. Paul se ušklíbl. „Podívej 
se, už jsem v tom namočený i já,“ prohlásil. 
Henry si přečetl příspěvek v diskuzi a zasmál se. „No jo, ty jsi vždycky měl světovládné choutky.“ 
Paul zavrtěl hlavou. „Jasně, ovládnu zemský povrch, počkám si, až dopadne asteroid a postavím si 
trůn na lávě,“ zabručel. 
„Neber si to tak,“ řekl Henry a přátelsky Paula poplácal po zádech. 
„Tebe by to nenaštvalo?“ opáčil Paul. 
„To víš, že jo. Ale o mně naštěstí nikdo takové nesmysly netvrdí.“ 
Paul chvilku listoval diskusními příspěvky. „Všiml sis, kolik se najednou vynořilo lidí, kteří něco 
takového podle svých slov čekali už celé věky?“ zeptal se jízlivě. 
Henry pokýval hlavou. „Jo. Vsadil bych se, že se to u nich v rodinách traduje celá staletí. Rozumíš, 
otec na smrtelné posteli vždycky synovi předal tajemství, že Vědecký Výzkum Federace národů, Liam 
Lendt a největší padouch lidských dějin Paul Belner, se budou snažit ovládnout svět. Neměli jste to 
holt dělat tak nápadně,“ prohlásil Henry s vážnou tváří. 
Paul se proti své vůli zasmál. „Nejhorší na tom je, že po zveřejnění toho článku se odhlásilo docela 
dost lidí,“ prohlásil. 
Henry pokrčil rameny. „Víš, když je někdo ještě v dnešní době ochotný věřit tomu, že existuje tajné 
společenství templářů, proč by nevěřili tomu, že Výzkum chce ovládnout zemský povrch, i když 
z něho zbude jenom kus škvarku?“ 
Paul zavrtěl hlavou a obrátil se na Henryho. „Kolik nám to vlastně zbývá dnů do odletu prvních lidí? 
Devět? A pořád ještě se musí řešit takovéhle prkotiny,“ řekl trpce. 
Henry si povzdechl. „Hele, radši to neřeš.“ Natáhl se po podlouhlém balíčku. „Dáš si sušenku?“ zeptal 
se a sám si jednu vzal. 
Paul ho napodobil a zakousl se do ní. „Je výborná,“ prohlásil. „Kde jsi je sehnal?“ 
Henry pokrčil rameny. „Ann je někde koupila.“ Na tváři se mu objevil zamyšlený úsměv. „Poslyš, jak 
jste na tom ty a Lai? Ne že bych chtěl být nějak nemístně zvědavý, to ne…“ 
Paul se zasmál. „Co myslíš?“ opáčil. 
„Takže už jste stanovili datum?“ zeptal se Henry. 
Paul přikývl. „Víceméně. Chceme se vzít na Insanii, až se přestěhují lidé.“ 
Henry povytáhl obočí. „Takže v den dopadu asteroidu? Drsná romantika?“ 
Paul s úsměvem zavrtěl hlavou. „To asi ne.“ Vzal si další sušenku. „Ale co ty?“ 
Henry se zatvářil zmateně. „Co je se mnou?“ 
„No, ty a Ann?“ 
Henry pokrčil rameny. „Zatím jsme o tom nemluvili. Třeba taky… Ale na to je ještě brzo.“ 
 

*** 
 

Brooken se soustředěně díval na tvář šéfa rozvědky na obrazovce. „Říkáte, že se stáhli?“ 
Tvář na obrazovce přikývla. „Úplně. Potvrdí vám to kterýkoli z velitelů. Přestali útočit, ale úspěšně se 
brání, když si začneme.“ 
Brooken povytáhl obočí. „Pokoušel jsem se zase přimět císaře k výměně rukojmí, ale zatím žádná 
odezva. Co tím můžou sledovat?“ zeptal se spíš sám sebe. 
Šéf rozvědky pokrčil rameny. „Co vím od našich lidí ve Společenství, tak se chystají úplně odříznout 
od sítě,“ prohlásil. 
Brooken se zatvářil ještě udiveněji než dosud. „Úplně?“ 
„Ano. Prý mají přichystaný soukromý okruh. Ale tuhle zprávu nemám potvrzenou.“ 
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„Soukromý okruh? Ten by museli připravovat celé roky.“ 
„Je to celkem možné. K mimosíťovým aktivitám Společenství jsme se nikdy pořádně nedostali.“ 
Brooken poklepal prsty na desku stolu. „Ale co tím sledují?“ zopakoval. 
„To opravdu nevím, pane prezidente. Jediné, co mohu udělat, je spolehnout se na to, že moji lidé 
budou schopni dodat nové informace.“ Brooken přikývl. 

 
*** 

 
Kristine zaklepala na dveře Davidova bytu. „Pojď dál,“ ozvalo se zevnitř. 
Když Kristine vešla, šokovaně se rozhlédla. Byt se změnil. David nikdy moc nedbal na pořádek, ale teď 
bylo všechno srovnané a uklizené. Kristine byla přesvědčená, že by nenašla jediné místečko pokryté 
prachem. David ležel ložnici natažený na zemi a oči měl zavřené. Kristine se zastavila na prahu a 
založila si ruce na prsou. Byla na rozpacích. Nikdy Davida tak úplně nepochopila a v hloubi duše jím 
dokonce pohrdala, i když si to nechtěla přiznat. Připadalo jí, že tím, co udělal, odhalil spíše zbabělost 
než odvahu. 
Co potřebuješ? uslyšela. 
David se ani nepohnul. „Rozhodně si nechci hrát,“ odpověděla. 
David otevřel oči. „Proč mi to děláš? Dobře víš, že už mi dělá potíže normálně komunikovat.“ 
Kristine pokrčila rameny. „Aspoň se procvičíš.“ 
David si povzdechl. „Dobrá. Tak co potřebuješ?“ Mění se, pomyslela si Kristine. Den ode dne je jiný. 
„Potřebuju si s tebou vážně promluvit.“ 
„Tak mluv,“ vybídl ji David a usmál se na ni. 
Kristine stiskla rty. „Mohl by ses aspoň posadit? Takhle mám pocit, že mě neposloucháš.“ 
David zívl a přisunul se ke zdi. Potom se posadil a objal si kolena. „No? Tak co máš na srdci?“ 
„Tak zaprvé, skoro vůbec se neukazuješ na veřejnosti. Pochop, já s Petrem nemůžeme všechno 
zastat, oba máme práci a tohle děláme jenom jako bokovku.“ 
David povytáhl obočí. „Já to chápu. Ale ty zase pochop, že v tomhle stavu moc na veřejnost chodit 
nemůžu. Snažím se, ale nevěřila bys, jak je těžké jít třeba na vernisáž, pokoušet se normálně 
komunikovat a přitom čelit nebezpečí, že každou chvíli můžu ztratit ponětí o tom, kdo jsem. Myslím, 
že kdybych na veřejnosti zapomněl, že jsem člověk, nedokázal pojmenovat ty nejobyčejnější 
předměty a měl pocit, že tady nemůžu přežít, protože nedokážu dýchat kyslík, naší věci by to moc 
neprospělo.“ 
Kristine si povzdechla. „Davide, já vím, že to máš těžké, ale konec konců…“ 
„…jsem si to zavinil sám,“ dopověděl David. „Ano, já vím.“ 
„Tohle jsem vůbec říct nechtěla,“ ohradila se Kristine. 
„Ale ano, chtěla.“ 
Kristine zavrtěla hlavou. „Nebudeme se přece hádat.“ 
David stiskl rty. „Takže co mám podle tebe dělat?“ 
Kristine pokrčila rameny. „Věci se prostě mají tak, že se lidem nelíbí, že se toho o Cizincích 
nedozvídají tolik, kolik by chtěli.“ 
David se zasmál. „A co ještě chtějí vědět? Chtějí je rozpitvat? Mám dodat výsledky jejich, vlastně naší, 
psychoanalýzy, nebo co?“ 
„Davide, uklidni se prosím. Jsi zbytečně předrážděný.“ 
David se zasmál. Jeho smích měl v sobě slabý přízvuk nepříčetnosti. „Tak já jsem zbytečně 
předrážděný, ano? Copak nemám právo být jednou za čas podrážděný? Je to rozhodně lidský projev, 
což se o mých některých dalších stavech říct nedá. Jak by ti bylo, kdyby ses v noci probouzela a 
nevěděla, kdo a kde jsi, nebo jestli vůbec jsi? Jak by ti bylo, kdybys zapomínala všechno, co jsi kdy 
prožila? Kdyby ses musela soustředit na tak jednoduché úkony jako jedení příborem tak moc, že už 
by ti to za chvíli ani nestálo za to?“ David si položil dlaň na oči a chvilku tak zůstal sedět. Obličej mu 
poškubával. 
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Kristine se na něho dívala a nevěděla, co má dělat. „Davide, stalo se ti něco?“ zeptala se po chvíli. 
Hryzla se do rtu. Co mám dělat? Mám zavolat záchranku, nebo co? A co bych jim asi tak řekla? 
uvažovala. 
David se pohnul. Spustil ruku z očí a zaostřil na Kristine. „Promiň. Neměl jsem ti to říkat. Já vím, že je 
to moje vina. Nemám právo se takhle litovat,“ řekl tiše. Kristine otevřela ústa, aby něco řekla, ale 
potom si to rozmyslela. Zavrtěla hlavou. David narovnal nohy a opřel se hlavou o zeď. „Dobrá, 
pokusím se chodit víc na veřejnost.“ 
„Davide, jestli je to s tebou tak zlé…“ začala Kristine, ale David ji mávnutím ruky přerušil. 
„Budu si muset poradit. Dokud budu moci, budu se snažit. A co to druhé?“ 
Kristine se zatvářila zmateně. „Jaké druhé?“ zeptala se. 
„Říkala jsi, že zaprvé nechodím na veřejnost. Takže co je to zadruhé?“ 
Kristine se zamračila. Zdálo se, že je poněkud vyvedená z konceptu. „Aha, už vím. Ale to není ani tak 
problém, jako spíš dotaz. Proč ses nepřihlásil na Insanii?“ 
David se zatvářil překvapeně. „A proč bych to měl dělat?“ 
Kristine nevěděla, co má odpovědět. Stejně jako všem ostatním jí připadalo přirozené, že se bude 
chtít David přestěhovat. „Vždyť jsi ji zkoumal,“ řekla váhavě. „A navíc…“ pokrčila rameny. 
„Ty myslíš Janusany? Jsem tady jako jejich mluvčí, tak jaký by mělo smysl, kdybych odešel na Insanii?“ 
„Ale nebude se chtít jejich zástupce vrátit domů?“ 
David pokrčil rameny. „To zatím nevím. Asi se jenom prostřídají. Ale já zůstanu tady.“ Protože 
kdybych se vrátil tak blízko k nim… k nám, už by ze mě taky nemuselo zbýt vůbec nic, pomyslel si 
David, ale nahlas nic neřekl. 
„Jak myslíš,“ řekla Kristine. 
Když odešla, lehl si David zase na zem a zavřel oči. Nechal svoje tělo spát a vydal se po vláknech mysli 
Cizinců daleko do vesmíru. To byla jedna z výhod, které získal. Věděl, že tak ztrácí sám sebe, ale také 
věděl, že tím ztrátu jen urychluje. A než se to stane docela, chtěl se od Cizinců alespoň něco naučit.   
 

VI. 
 
Ve výcvikovém středisku panoval zmatek. Lidé se loučili, balili si poslední věci, nebo jen tak postávali 
venku před plošinou. Lidí v organizačních týmech nebylo v porovnání s lidmi, kteří se měli na Insanii 
přestěhovat po nich, nijak mnoho. V každém státě bylo minimálně jedno shromažďovací středisko, 
ale podle rozsáhlosti území se jejich počet zvyšoval. Všechny plošiny ještě nebyly hotové a musely se 
uvolnit některé, které převážely předměty. Lidé z organizačních týmů se měli přepravit v průběhu 
maximálně dvou dnů a za nimi měli následovat zdravotníci, vězni, pracovníci přemístěných továren a 
vědci. V organizačních týmech byli i úředníci, kteří měli vytvořit prozatímní velitelskou strukturu, než 
bude na Insanii ustanovena oficiální vláda. Program na alespoň zevrubné připravení Insanie na nával 
osadníků byl sestaven doslova s přesností na hodinu. Ve všech plošinových střediscích se chystali na 
slavnostní odlet první skupiny organizátorů. Ve středisku u Perthu se shromáždilo docela hodně lidí. 
Byli to příbuzní odlétajících, ale i lidé, kteří chtěli start vidět na vlastní oči a ne jenom přes iluzor. 
Astronauti seděli tentokrát mezi diváky. Paul sice dostal oficiální pozvánku, ale naštěstí po něm nikdo 
nechtěl, aby pronesl proslov, a tak jenom sledoval. Jakmile se přiblížila stanovená doba odletu, 
zmatek ustal. Před plošinou se shromáždila první skupina. Nezaplnili celou kapacitu plošiny, a proto 
s sebou vezli zavazadla a další potřebné věci, ale přesto na ně byl impozantní pohled. Jak to asi bude 
vypadat, když bude do plošiny nastupovat všech deset tisíc lidí? pomyslel si Paul. Tentokrát byl jako 
čestný host pozván Brown. Vyšel před diváky a chvilku jenom stál, dokud se neutišili. Prostor byl 
skvěle ozvučený, takže ani nemusel zvýšit hlas. „Dnes jsme se tu sešli, abychom uviděli, jak první lidé 
odlétají osídlit jinou planetu,“ začal. „Myslím, že tato událost nepotřebuje rozsáhlý komentář. Je to 
začátek naplnění několika let práce a plánů.“ Brown se obrátil k lidem z organizačních týmů. 
„Doufám, že se vám podaří splnit úkol. Přeji vám nejen za sebe, ale doufám, že i za všechny lidi, ať se 
vám daří.“ Domluvil a poodešel stranou. Zdálo se, že diváci ani nejsou zklamaní rozsahem proslovu. 



36 
Katastrofa 

Všichni se napjatě dívali na plošinu. Lidé do ní začali nastupovat a za několik okamžiků se zavřela. 
Začalo odpočítávání. Pravděpodobnost, že se něco pokazí, byla mizivá, ale přesto bylo vidět, že jak 
samotní organizátoři, tak diváci jsou nervózní. Odpočítávání dospělo k nule a plošina zmizela. 
Pokaždé to byl šok. Paul už měl být na něco takového zvyklý, ale vždycky ho překvapilo, když 
teleportovaný objekt prostě zmizel a nezůstalo po něm nic než malý hrom. Obrátil se k Lai. Stiskla mu 
ruku. Tak už to začalo, řekl jí beze slov. 
 

VII. 
 

Dvacet jedna měsíců do dopadu 
 

*** 
 

Brooken si naposledy upravil kravatu a odešel do malé konferenční místnosti. I když by to nepřiznal, 
byl na sebe pyšný. Konečně se mu podařilo přesvědčit císaře Společenství, aby s ním jednal o výměně 
rukojmí. V konferenční místnosti už bylo všechno připraveno. Byli tam i simulace předsedy 
parlamentu a dozorčí rady, kteří se sice jednání přímo neúčastnili, tvořili však jakousi formální 
pojistku, kdyby Brooken začal jednat nezákonně, nebo kdyby potřeboval svědky. Čelní místo 
vyhrazené pro císaře zatím zůstávalo prázdné. Brooken vešel dovnitř a krátce se s ostatními 
pozdravil. Jednání bylo samozřejmě nahrávané, takže chtěl, aby na něm ani ten největší kritik nemohl 
najít ani smítko. Čelní obrazovka se rozzářila. 
Císař se přátelsky usmál a naznačil úklonu hlavou. „Dobré odpoledne, pánové,“ prohlásil. 
„Dobrý den, Vaše císařské Veličenstvo,“ odpověděl Brooken.  Proč se pořád usmívá? pomyslel si. On 
by se asi usmíval, i kdyby podepisoval kapitulaci. 
Císařův úsměv se ještě o trochu rozšířil. „Přece si nebudeme hrát na tituly, pane prezidente,“ řekl a 
položil důraz na poslední dvě slova. Brooken se v duchu ušklíbl. Dobrá, takže si budeme hrát na to, 
kdo je skromnější? 
„Jak si přejete,“ řekl nahlas. 
Oba se na chvilku odmlčeli. „Chtěl jste se mnou jednat o rukojmích,“ připomněl Brookenovi císař. 
Brooken přikývl. „Ano, máte pravdu. Nemohl jsem si nevšimnout, že Východoasijské Společenství na 
nás přestalo útočit,“ začal. Císař kývl. Na tváři měl stále nic neříkající úsměv. „Protože jste 
nekapituloval, ani nenabídl podmínky míru, mám za to, že jsme oficiálně stále ještě ve válečném 
stavu.“ 
„Svých požadavků se nemíním vzdát,“ odpověděl císař. 
Brooken se jen tak tak ubránil úsměvu. „Jistě. Jenže za současné situace očividně není ani pro jednu 
stranu výhodné, aby měla část svých občanů na nepřátelském území. Nevím, co zamýšlíte, ani se vás 
na to nebudu ptát, ale je jasné, že pokud chcete držet svou zemi v izolaci, budete potřebovat všechny 
své občany. A Federace, tím se vám netajím, by velice uvítala, kdybyste jí vrátil všechny její občany.“ 
Císař přikývl. „Jistě, chápu. Nechcete je vystavit nebezpečí asteroidu.“ 
„Mimo jiné,“ připustil Brooken. 
Císař stiskl rty. „Dobrá, váš požadavek je rozumný. Ještě si to promyslím, ale myslím, že vám 
vyhovím.“ Jako kdyby mi dělal laskavost! pomyslel si Brooken. „Ale mám jednu podmínku,“ 
pokračoval císař. 
„A to?“ zeptal se Brooken. 
Císař se znovu usmál. „A to takovou, že Federace národů se nebude vměšovat do záležitostí 
Východoasijského společenství. A to ani co se týče ochrany proti asteroidu, ani čehokoli jiného.“ Jak 
ví, že jsem chtěl mluvit o asteroidu? podivil se Brooken. 
„Ale vždyť…“ začal, ale císař ho přerušil. 
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„Nepotřebujeme podzemní města, která jste nám tak štědře nabízel, a už vůbec se nechceme 
stěhovat na planetu v sousedství bytostí, o kterých nic nevíme, ale které toho vědí až příliš mnoho o 
lidech. Dokážeme si poradit sami,“ prohlásil císař. 
Brooken povytáhl obočí. „Tuhle podmínku si musím rozmyslet. Nemohu vám slíbit, že se vám 
nebudeme snažit pomoci.“ 
Císař obrátil ruce dlaněmi vzhůru. „Pak se nedohodneme,“ opáčil s úsměvem. 
„Rozmyslím si to,“ opakoval Brooken. 
Císař přikývl. „Dobře. Budeme přemýšlet oba. V jednání budeme pokračovat v termínu, který si 
stanovíte. Nashledanou, pane prezidente,“ řekl a zavěsil. Ani nepočkal, až Brooken odpoví. 
„Nashledanou, Vaše císařské Veličenstvo,“ zabručel Brooken tiše.  Po cestě do kanceláře vrtěl 
udiveně hlavou. To chtějí spáchat hromadnou sebevraždu, nebo co? pomyslel si. No, je to jejich volba. 
 

*** 
 

„Davide? Jsi tam?“ Kristine se zamračila na obrazovku. 
David hovor přijal, ale nezapnul iluzor. „Klidně mluv,“ ozval se Davidův hlas, ale on sám byl pořád 
ještě mimo záběr. Proč se ten chlap aspoň nesnaží chovat jako normální člověk? pomyslela si Kristine 
nakvašeně. 
„Davide, potřebuju, aby ses soustředil na to, co říkám,“ prohlásila trochu ostřeji, než měla v úmyslu. 
David se objevil v záběru. V rukou držel šálek. „Ještě na tom nejsem tak špatně, abych se nedokázal 
soustředit, zatímco si dělám čaj,“ řekl a posadil se před obrazovku. „Co potřebuješ?“ 
Kristine se zhluboka nadechla, aby se uklidnila. „Davide, potřebuju, abys přišel za hodinu do sídla 
zpravodajského ústředí Novinky pro vás a vzal s sebou i Cizince.“ 
„Proč?“ zajímal se David. 
„Chtějí s tebou udělat rozhovor.“ 
David pokýval hlavou. „Hm, a co že tak najednou?“ On si ze mě snad utahuje! napadlo Kristine. 
„Máš jim vysvětlit to, co vyplynulo z informací, které nám Cizinci poskytli.“ 
„Co konkrétně?“ 
„Já nevím, Davide! Někomu se asi zase něco nezdá. Půjdeš tam?“ 
David pokrčil rameny. „Co jiného mi zbývá?“ 
Kristine si povzdechla. „Dobře. Zvládneš to?“ 
„Ty se mnou nepůjdeš?“ 
Kristine zavrtěla hlavou. „Nemůžu, jsem v práci.“ 
„Dobře, zkusím to.“ 
 
David ani nepočkal, až se Kristine rozloučí, a zavěsil. Co po nás stále chtějí? ozvalo se mu v hlavě. 
Chtějí, abyste nebyli takoví, jací jste, odpověděl David. 
Ale proč? Proč nemůžete pochopit, že jsme odlišní? 
Protože jsme se dosud s nikým tak odlišným nesetkali. Půjdete? 
Ano. Musíme lidi přesvědčit, že nejsme hrozba, jinak se náš vztah nikam neposune. 
Přijdu pro vás. David se pečlivě oblékl a vyrazil. Po cestě se snažil co nejméně komunikovat s Cizinci, 
aby se mohl lépe soustředit. Cizinci si už trochu zvykli na pozemské prostředí, takže pominul matoucí 
pocit novosti, který David zažíval po návratu na Zemi, ale pořád ještě si musel dávat velký pozor, aby 
se choval přirozeně. Když dorazil k lodi Cizinců, už na něj čekali. Loď byla chráněna silovým polem, 
takže se k ní nedostali ani vandalové, ani zvědavci a Cizinci tak měli klid. Teď se Cizinci vznášeli před 
lodí ve svém průhledném přepravním vozidle. 
Co po nás chtějí lidé vědět? Už jsme jim o sobě řekli všechno podstatné. 
Chtějí se utvrzovat, už jsem vám to řekl. 
Stále se jen utvrzujete. Copak nám nemůžete věřit? 
Jste příliš jiní, než abychom vám mohli úplně důvěřovat. Ale teď pojďme, ať na nás dlouho nečekají. 
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V budově Novinek pro vás už na ně čekal usměvavý zpravodaj. Zavedl je do své kanceláře. „Pane 
Pellere, omlouvám se, že vás neustále obtěžuji, ale tentokrát je to opravdu nutné.“ 
David si neuvědomoval, že by moderátora někdy viděl, ale Janusané mu ho připomněli. Usmál se. „To 
je v pořádku.“ 
Moderátor se odmlčel. „Udělejte si pohodlí,“ vyzval nakonec Davida. 
Ten se posadil. „Ehm, pane Pellere,“ řekl moderátor tiše, „jak je mám oslovovat?“ 
David se znovu usmál. „Nemusíte je oslovovat nijak. Mluvte na mě a já vám budu říkat jejich 
odpovědi, když je budete chtít slyšet. Mám s nimi… určité spojení,“ odpověděl. 
Moderátorovi se očividně ulevilo, ale bylo na něm vidět, že je z přítomnosti mimozemšťanů nervózní. 
Zároveň se zdálo, že se bojí i Davida, protože asi úplně nechápal, jak může komunikace s Janusany 
probíhat, i když si nepochybně prostudoval zveřejněné materiály. Odkašlal si. „Dnešní rozhovor bude 
krátký. Potřeboval bych jenom znát vaše stanovisko k jedné spekulaci.“ David přikývl a nasadil výraz 
očekávání. Moderátor zmáčkl něco na svém zápěstí a David pochopil, že od této chvíle je všechno 
nahrávané. „Dnes se na síti objevily spekulace podložené vědeckými znalostmi o našich 
mimozemských hostech, totiž že jsou schopní ovládat myšlenky ostatních tvorů, tedy i lidí tak, aby 
dělali, co po nich chtějí.“ 
Davidovi se zvedly koutky úst, ale nevypadalo to jako úsměv. Pořád ty stejné obavy, pořád ty stejné 
teorie, pomyslel si. „Co vám na to mám říct?“ začal. „Ano, dokážou to, stejně jako člověk dokáže vzít 
sekeru a useknout jinému člověku hlavu. To ale neznamená, že to dělají.“ 
Moderátor přikyvoval. „Ale připouštíte, že by to dělat mohli.“ 
David na kratičký okamžik zavřel oči. „Ano, to připouštím. Jenže kdyby to dělali, nikdo by nad tím 
neuvažoval, protože by na to prostě nemohl myslet.“ 
Moderátor znovu kývl a okatě se snažil ignorovat nádobu s Janusanem. „Chápu vaše argumenty, ale 
autorům těch spekulací leží na srdci hlavně bezpečnost lidí na Insanii. Myslíte si, že mimozemšťané 
proti nim své schopnosti nepoužijí?“ 
Leží jim na srdci něčí bezpečnost? Prostě a jednoduše se bojí, řekl si David v duchu. „Jaká je šance, že 
Insanijané nepoužijí svou techniku proti obyvatelům Janusu?“ opáčil nahlas. „Janusané nepotřebují 
získávat moc na úkor lidí. Navíc musíte pochopit, že ani neuvažují jako lidé. Nemají potřebu nás 
ovládat.“ 
Moderátor znovu stiskl něco na zápěstí a viditelně se uvolnil. „Děkuji vám,“ řekl. „Doufám, že máte 
pravdu.“ David se jenom usmál a jemně přikývl. 
 

*** 
 
Paul zamyšleně zabubnoval prsty na stůl a přešel k oknu. Opřel se o parapet a nepřítomně se zadíval 
ven na zatažené nebe. Posledních několik dnů pršelo a nevypadalo to, že by se počasí chtělo 
umoudřit. Paul se trochu ušklíbl. No nic, budu mu muset zavolat. Povzdechl si. Jime Lande, proč mi to 
děláš? Nemáš mě rád a já tebe taky zrovna nemusím, ale proč máš potřebu si se mnou vyřizovat účty 
tak, aby to viděl celý svět? Ještě jednou vrhl pohled na šedivé mraky a vrátil se ke stolu a zapnul 
iluzor. Když našel kontakt na Landa, na chvilku se zarazil, ale potom zavrtěl hlavou. Stejně by k tomu 
došlo, tak proč to prodlužovat? pomyslel si. Chvíli čekal a už si myslel, že Land hovor nepřijme, když 
se před ním najednou objevila Landova simulace. 
Když Land uviděl Paula, zatvářil se překvapeně. „Á, pan Belner,“ zvolal. „Čemu vděčím za vaši 
pozornost?“ 
Paul stiskl rty. „Jime, nedělej z toho grotesku,“ prohlásil. 
Land se přestal usmívat. „No dobře, Paule. Tak co po mně chceš?“ 
Paul se pohodlně opřel a zatoužil, aby se na rozhovor lépe připravil. „Abych to vzal zkrátka,“ začal, „je 
mi jasné, že mě nemáš rád a celkem to chápu. Taky chápu, proč se mermomocí snažíš zabránit 
přestěhování lidí na Insanii. Nebo si aspoň myslím, že to chápu.“ Paul viděl, že se Land chystá něco 
říct a zarazil ho. „Nehodlám s tebou mluvit o našich osobních… incidentech. Potřebuju s tebou 
probrat to, jak útočíš na celý projekt a hlavně na mimozemšťany.“ 
Land vážně přikyvoval. „Jen do toho, Paule, klidně mluv. Já jsem přístupný kritice,“ prohlásil. 
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Paul se zhluboka nadechl. Tady mi asi nepomůže ani počítání do tisíce. „Chceš kritiku? Dobrá. Mně 
nevadí, když projektu vytýkáš chyby a nevadí mi ani, když se snažíš získat výhodnější pozici, pokud to 
děláš rozumně. Ale vadí mi, opravdu mi vadí, když vymýšlíš nesmyslné konspirační teorie a používáš 
každou špinavost, jenom abys pro sebe urval trochu výhod.“ 
Land zamlaskal. „Ale, ale, to jsou mi silná slova. Jak dlouho ti trvalo, než sis to obvinění připravil?“ 
Paul zaťal zuby. „Já mluvím vážně.“ 
Land obrátil ruce dlaněmi vzhůru. „Já taky. Vytýkáš mi špinavosti. No, z tvého pohledu to možná 
špinavosti jsou, ale opravdu si myslíš, že například ti Janusané jsou skutečně tak altruističtí, jak tvrdí? 
Názor, že jsou potenciálně nebezpeční, nezastávám jenom já.“ 
„Ale jenom ty to lidem tlačíš do hlavy tak často.“ 
Land povytáhl obočí. „Takže ty mě viníš i z vymývání mozků? Co se toho týče, tak by ses měl zamyslet 
nad svou propagandu Insanie a mimozemských přátel lidstva. Pokud tohle není vymývání mozku, pak 
už nic.“ Paul se nadechoval, že něco řekne, ale Land ho nepustil ke slovu. „Kromě toho, je to docela 
obyčejný obchod. Musíš se smířit s tím, že ses pustil na trh a čelíš konkurenci. Jinak to nejde.“ 
Paul nevěřícně zamrkal. „Jaký obchod? Podíval ses v poslední době kolem sebe? Všiml sis, co lidi 
dělali, když se dozvěděli o existenci mimozemšťanů? To, co ty nazýváš vymýváním mozků, je jediná 
šance, jak udržet relativní klid.“ 
„Ale já se teď nebavím jenom o Janusanech.“ 
„Aha, takže ty si myslíš, že snaha zachránit si krk je obchod?“ 
Land pokrčil rameny. „Všechno je obchod. Obchod je přece základní stavební kámen naší civilizace.“ 
Paul zavrtěl hlavou. „Nechápu, proč se s tebou vůbec bavím,“ prohlásil. 
Land naklonil hlavu. „Já taky ne. Nechceš se bavit o našich osobních konfliktech, dobře, ale co po mně 
teda chceš? Chtěl jsi mi udělit kázání? Chtěl jsi mi ukázat, že na rozdíl ode mě se můžeš jmenovat pan 
Čestný, nebo co?“ 
Paul zvedl ruku v usmiřujícím gestu. „Myslím, že bychom se měli uklidnit.“ 
Land povytáhl obočí. „Dobře, takže mi konečně řekni, co máš na srdci.“ Paul se na chvilku odmlčel, 
aby si utřídil myšlenky. V klidu. Vyřešíme to teď a budeme mít oba pokoj, říkal si. 
Podíval se Landovi do očí. „Chtěl jsem tě požádat, abys přestal do éteru vypouštět ty nesmyslné 
články. Zatěžuje to nás oba a jediné, co tím dokážeš, bude, že lidé nebudou věřit ani jednomu z nás.“ 
Land otevřel ústa, aby něco řekl. „Počkej ještě,“ přerušil ho Paul. „Chci to dopovědět. Chápeš 
podzemní města jako obchod, je to tvůj názor a já ti ho nebudu brát. Dělej si reklamu, jakou chceš, 
klidně i kritizuj Insanii, pokud tu kritiku budeš mít pořádně podloženou, ale prosím tě, nevytvářej 
další konspirační teorie a už vůbec ne o mimozemšťanech.“ 
Land se nadechl. „Takže tys mně seřval a teď po mně chceš, abych dělal ústupky?“ 
Paul zavřel oči. „Dobře. Omlouvám se.“ Kdybys jenom věděl, jak těžko se mi to říká, pomyslel si. 
Land se spokojeně usmál. „Uvidíme,“ prohlásil. „Uvidíme. Ale pokud na tvoje podmínky přistoupím, 
nemysli si, že to bude napořád.“ 
Paul přikývl. „Aspoň něco.“ Odmlčel se. „Děkuju.“ Zavěsil a zavřel oči. Tak to bychom měli, pomyslel 
si. Teď si může poblahopřát, že jsem ho musel o něco prosit. Povzdechl si. Měl neodbytný pocit, že 
chtěl ještě něco vyřídit, ale nemohl si vzpomenout, co. Otevřel oči a zadíval se do stropu. Svraštil 
obočí a chvilku přemýšlel. Potom si vzpomněl a přikývl. No jistě, Brown. Možná, že by mu stačilo 
zavolat, pomyslel si, ale vzápětí to odmítl. Ne, musím za ním zajít osobně. Přinutil se vstát a obout se. 
Když už byl venku, zjistil, že zase začalo pršet. Doběhl k autu a nastartoval. Nastavil autopilota a opřel 
se do sedadla. Stejně je zvláštní, že zrovna on se ještě nepřihlásil. Vždyť je to v podstatě jeho projekt. 
Čekal bych, že se přihlásí jako první. Že by na to zapomněl? To těžko. Jak tak projížděl Perthem 
zakrytým šedivou clonou deště, vzpomněl si na vědeckou kolonii na pobřeží, kde objevili Insanii, a 
kde se zamiloval do Lai. Usmál se. Přece nebudu sentimentální, pomyslel si, ale přesto v něm zůstával 
zvláštní pocit stesku. Dorazil k budově Výzkumu a rychle přeběhl pod střechu. Když klepal na dveře 
Brownovy kanceláře, uvědomil si, jak moc si přeje, aby se prezident Výzkumu přestěhoval na Insanii. 
Za téměř dva roky blízké spolupráce se ho naučil respektovat a jejich vztah se posunul, když ne přímo 
k přátelství, tak alespoň k něčemu velmi podobnému. 
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„Dále,“ zavolal Brown. Paul vešel. Brown stál u prosklené stěny a díval se dolů. Když uslyšel otevírání 
a zavírání dveří, obrátil se a usmál se na Paula. V místnosti bylo měkké šero, protože Brown vypnul 
osvětlení a nechal do kanceláře proudit jenom přirozené světlo filtrované mraky a deštěm. „Vítám 
vás, pane Belnere,“ prohlásil. „Světlo.“ Na ten pokyn se zapnulo osvětlení a předměty v kanceláři 
ztratily měkké okraje. „Potřeboval jsem si odpočinout,“ vysvětloval Brown téměř omluvným tónem, 
„a nejlépe se mi to dělá, když mě neruší ostré osvětlení. Posaďte se,“ vybídl Paula a sám si sedl za 
psací stůl. 
„Dobrý den, pane prezidente,“ řekl Paul a posadil se naproti Brownovi. 
„Co potřebujete?“ zeptal se Brown. 
Paul byl náhle v rozpacích. Přece ho nemůžu vypeskovat za to, že se ještě nepřihlásil, napadlo ho. Není 
to malý kluk. A navíc k tomu může mít důvody, po kterých mi nic není. Jenomže když už jsem přišel… 
„Po pravdě řečeno, chtěl jsem se vás jenom na něco zeptat. Omlouvám se, že jsem vás vyrušil, mohl 
jsem to s vámi vyřešit i přes síť.“ 
Brown zavrtěl hlavou. „Neomlouvejte se. Co chcete vědět?“ 
Paul se podíval Brownovi do očí. „Víte, průběžně se dívám na seznam přihlášených lidí a vás jsem tam 
nenašel. Takže jsem vám jenom chtěl připomenout, že už nezbývá moc času. Protože kdybyste se 
nepřihlásil, mohlo by to lidi zarazit…“ Paulův hlas se pomalu vytratil. Tak teď jsi tomu dal, pomyslel si. 
Brown přikývl a usmál se. „Máte pravdu. Nepřihlásil jsem se. A bohužel to ani neudělám.“ 
Paul nechápavě zavrtěl hlavou. „Proč?“ Byl to pro něho docela šok. Nikdy ani nepočítal s tím, že by 
mohl Brown raději zůstat na Zemi, a proto jeho rozhodnutí do jisté míry bral jako útok na svůj plán a 
vlastně i na sebe. 
Brown se usmál. „Neberte to jako osobní urážku. Moc rád bych na Insanii letěl, ale nemůžu.“ 
„Nemůžete?“ Paul Browna chápal čím dál tím méně. 
Brown přikývl. „Kvůli oční vadě nemůžu létat do vesmíru. Naplno u mě propukla potom, co jsem toho 
stejně nechal a já jsem si ji nenechal léčit. Teď už je pozdě.“ 
Paul pokrčil rameny. „Ale vždyť to u teleportu není žádný problém,“ namítl. 
„Právě že je. Vy jste to asi vypustil z hlavy, ale pan Evans to už dávněji zdůrazňoval. Moje vada 
nepostihuje jenom oči, ale postupem času se rozrostla, takže teď mám zasažený i mozek. Není to 
smrtelné a nemělo by mě to ani nijak omezovat, ale nemůžu kvůli ní cestovat pomocí teleportu. 
Úplně přesně nechápu proč, ale pan Evans říkal něco v tom smyslu, že ta vada zkresluje energetický 
impulz postižené osoby, takže by se na místě určení nemusel objevit stejný člověk, který odletěl. 
Samozřejmě to není prakticky dokázané, je to jen předpoklad, ale já nehodlám riskovat.“ 
Paul se zmateně díval na Browna, ale potom si matně vzpomněl na několik varování, která John 
uveřejnil. Nebral je příliš na vědomí, protože si myslel, že všichni lidé, kterých by se týkalo, si nechali 
vadu včas odstranit. Zavrtěl hlavou. „Ale proč jste si nenechal tu vadu odstranit?“ zeptal se 
nechápavě. 
Brown pokrčil rameny. „Nevadila mi. Nijak mě neomezovala a navíc mám z nějakého důvodu 
nedůvěru k větším a z mého pohledu zbytečným zásahům. Teď se mi to vymstilo. Nepředpokládám, 
že je podobných lidí příliš mnoho a varování bylo zveřejněno dostatek, takže by to nemělo způsobit 
problémy.“ 
„To je mi líto,“ prohlásil Paul tiše. 
Brown zavrtěl hlavou. „Nemusíte mě litovat. Způsobil jsem si to sám.“ Odmlčeli se. „A jinak jde 
všechno dobře?“ zeptal se potom Brown, aby přerušil těžknoucí ticho. 
Paul pokýval hlavou. „Zatím je všechno v pořádku. Už vás nebudu obtěžovat,“ řekl. „Je mi to opravdu 
líto.“ 
„Tak už to prostě chodí. Kdybyste něco potřeboval, kdykoli se zastavte.“ 
Paul přikývl. „Nashledanou,“ pozdravil. 
„Nashledanou,“ odpověděl Brown. 

 
*** 
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Jana se dívala pod nohy a sledovala drobný štěrk na cestě. Byla zavěšená do Davida, ale vedla spíš 
ona jeho, než naopak. Šli mlčky, jenom občas se zastavili, aby si mohl David odpočinout. Byl slabý, 
vypadal jako skořápka, kterou drží pohromadě už jenom vůle. Pomalu došli k lavičce. Bylo ještě teplo, 
ale vzduch už voněl deštivým podzimem. Slunce hřálo, jako kdyby chtělo lidem vynahradit poslední 
propršené týdny. Posadili se a David se zavřenýma očima natočil obličej ke slunci. Usmíval se. Jana 
složila ruce do klína. „Davide,“ ozvala se po chvíli. 
„Hm?“ 
„Nevadí ti, když mluvím nahlas? Nerada používám telepatii.“ 
„Nevadí.“ 
Jana se nadechla. „Víš, chtěla jsem se tě na něco zeptat.“ Zdálo se, že se jí to těžko říká. 
„Ano?“ David byl pořád ještě natočený tváří ke slunci. 
Jana si upravila vlasy. „Nevím, jestli s tím budeš souhlasit. Chtěla bych tady zůstat s tebou,“ řekla 
nakonec. 
David se k ní překvapeně obrátil. „A proč?“ 
Jana se nervózně usmála. „Vím, že ti asi nebudu moc platná, ale nechci se prostě vracet na Insanii.“ 
„Kvůli Michalovi?“ 
Jana přikývla. „Ještě mě to úplně nepřebolelo. A navíc bych chtěla lépe poznat Cizince. Chtěla bych se 
dozvědět, jestli třeba nemohli udělat něco víc.“ Sklopila oči ke svým rukám. 
David se na ni chvíli zkoumavě díval a potom pokrčil rameny. „Je to tvoje volba,“ prohlásil. Jana 
přikývla. David zase zavřel oči. „Jsem rád, že tady chceš zůstat,“ řekl po chvíli. 
 
 

*** 
 
Někdo zazvonil a Lai vstala od stolu, aby otevřela. Dovnitř vešli Henry a Ann. „Pojďte dál,“ vybídla je 
Lai a usadila je v obývacím pokoji. „Co vás přivádí?“ zeptala se a ani nepočkala na odpověď. „Dáte si 
něco k pití nebo k jídlu?“ 
Ann zavrtěla hlavou. „Ne, děkuju.“ 
Henry se hluboce zamyslel. „No, jestli tady máš ještě to skvělé kafe, co jsi nám vařila minule…“ 
Lai přikývla. „Jasně. Hned jsem zpátky,“ řekla a odběhla do kuchyně. 
Za chvíli vešel Paul. Když uviděl návštěvníky, zatvářil se překvapeně. „Ahoj. Neslyšel jsem vás 
přicházet,“ prohlásil. 
Henry se usmál. „A víš, že mě to u tebe vůbec nepřekvapuje?“ 
Paul zavrtěl hlavou a posadil se. „Jak jde život?“ zeptal se Henry. „Už jsme se dlouho neviděli.“ 
Paul se usmál. „Týden, Henry. Je to přesně týden, kdy jsem tě viděl naposled.“ 
„No vždyť říkám, hrozně dlouhá doba.“ 
Dovnitř vešla Lai a nesla dva šálky kávy. Jeden podala Henrymu a druhý si nechala. Posadila se vedle 
Paula. „Tak co vás přivádí?“ zopakovala. 
„Dvě věci,“ řekla Ann. Lai i Paul se na ni v očekávání zadívali. 
Ann se usmála. „Tak zaprvé je to naše svatba,“ prohlásila. 
„Počkej, neměli jsme strávit hodiny hovorem o počasí a až pak se dostat k tématu?“ bránil se Henry. 
Lai si usrkla kávy. „To se dělá v Evropě, Henry,“ řekla. „Tady jsme v Perthu, takže nemá cenu se 
vykrucovat.“ 
„Povídejte,“ pobízel Paul. „Já i Lai jsme jedno velké ucho.“ 
„Dvě,“ zabručel Henry. 
„Cože?“ nechápal Paul. 
„Jste dvě velké uši.“ 
Lai se zasmála. Ann je přerušila. „Počkejte, to jsme odbočili někam úplně jinam. Přišli jsme vás pozvat 
na svatbu. Budeme se brát příští sobotu.“ 
„Gratuluju,“ prohlásil Paul a Lai se přidala. 
„Nechceme zvát moc lidí, jenom rodinu a pár přátel,“ pokračovala Ann. 
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„No, a to přímo souvisí s druhou věcí. Za dva týdny se máme stěhovat,“ řekl Henry. „Ještě se určitě 
uvidíme, aspoň na svatbě, jestli přijdete, ale budeme asi zmatkovat, takže vám chceme dát svou 
novou adresu. Mohli jsme vám ji poslat přes síť, ale takhle je to takové oficiálnější,“ prohlásil a vytáhl 
z kapsy dva obdélníčky tvrdého papíru. „Ehm, ten první údaj, myslím to manželé Foxovi, ještě neplatí, 
ale doufám, že za týden už bude,“ řekl. 
Paul v prstech obracel navštívenku. „No, ještě jednou gratuluju.“ Odmlčeli se. „Mimochodem, jste 
jedni z mála z mise Kolumbus, kteří se budou stěhovat.“ 
„Jak to?“ podivila se Ann. 
„Protože stěhovat se budeme jenom já, Lai, vy, a potom Kristine a Petr.“ 
Henry se zatvářil zmateně. „Počkej, a Brown? A Jana? U Davida to chápu, ale co ti dva?“ 
„Brown nemůže kvůli vadě, kterou si nedal včas léčit a Jana chce zůstat s Davidem.“ 
Henry povytáhl obočí. „To jsou mi věci.“ 
Paul přikývl. „A to tady původně s Davidem chtěli zůstat i Snowriceová a Heart, ale rozmluvil jsem jim 
to.“ 
Henry zavrtěl hlavou a upil kávy. „Nenapadlo už někoho, že je zvláštní, jak klíčové osobnosti projektu 
stěhování využívají služeb konkurenčního projektu?“ zeptal se. 
„To víš, že jo,“ odpověděl Paul. „Ale to je jedno. Teď to nechci řešit.“ 
„Těšíte se na Insanii?“ zeptala se Lai. 
„Moc,“ odpověděla Ann. „A kdy se stěhujete vy?“ 
Paul se usmál. „Jakožto hlavní organizátor jsem zneužil své moci a odložil jsem náš odlet až na jeden 
z nejpozdějších termínů.“ 
Ann se tázavě podívala na Lai. „Paul tady chce zůstat a v případě potřeby na všechno dohlédnout. A 
já nechci letět bez něho.“ 
„Ono je to stejně jedno. Asteroid už by neměl nijak výrazně změnit dráhu nebo se zrychlit a já tady 
chci být co nejdéle. Ještě tady mám hodně co zařizovat,“ dodal Paul. 
Ann přikývla. „No, snad se potom v pořádku setkáme.“ 
„Doufejme.“ 
„A na svatbu určitě přijdeme,“ dodala Lai. Potom se zamyslela. „Tak mě napadá, mám v kuchyni 
skvělé koláče. Chcete ochutnat?“ 
„Že se ptáš,“ odpověděl Henry. 
 

*** 
 

David klečel na židli a díval se z okna. Cítil se dobře a to mu dělalo trochu starosti. Nedělalo mu potíže 
samostatně myslet, a když se opravdu snažil, mohl Cizince na chvíli úplně ignorovat. Nedělal si ale 
iluze. Dobře věděl, že rozklad osobnosti nemůže zastavit. Mohl ho pozdržet, kdyby se soustředil jen 
na lidskou složku své nové osobnosti a Cizince se snažil úplně vypudit, ale připadalo mu to nesmyslné. 
Proto podnikal něco jako mentální poznávací výlety. Cizinci mu ukazovali, jaké poznatky 
nashromáždili a David je na oplátku seznamoval s tím, co ještě o lidech nevěděli. Fascinovalo je 
umění. Cizinci a s nimi i David, dokázali hodiny fascinovaně poslouchat hudbu a nedělali přitom žádný 
rozdíl mezi obdobími. David mohl vybrat cokoli, baroko nebo postmodernu, vždycky byli znovu a 
znovu uchváceni. Také obdivovali poezii. David jim předčítal ve všech starých jazycích, které ovládal, a 
i když často nerozuměli slovům, vnímali Davidovy emoce. Jednou podnikl David experiment. Pustil 
hudbu a začal předčítat básně. Lidskýma ušima vnímal, jak spolu hudba a slova krásně ladí, jak se 
doplňují, ale Cizinci byli zmatení. Hudba a poezie se jim překrývaly a nebyli schopní porozumět celku. 
David jim řekl, ať to na sebe jednoduše nechají působit, ale protože Cizinci sami o sobě neměli nic 
jako lidské emoce, David jim v tom nemohl pomoci. 
 
Když Cizinci brali Davida na poznávací expedice, pokaždé cítil, jak se další jeho kousek ztratil a 
rozplynul v Cizincích, ale nechtěl přestat. Chtěl být alespoň nějak užitečný, a tak to, co se dozvěděl, 
zapisoval. Ještě o tom nikomu neřekl, ale postupně sestavoval sbírku znalostí Cizinců. Oni sami ho 
varovali, že když bude pokračovat, může opravdu zešílet, ale David je odmítl. Už několikrát se sice 
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dostavily varovné příznaky, on je ale ignoroval. Slezl ze židle a posadil se na ni. Tak co si teď myslíte o 
lidech? zeptal se. Když jste je lépe poznali? 
Jste jiní. 
Opravdu? 
Ty se nám posmíváš? 
David zavrtěl hlavou. Ale ne. Všimli jste si, že už dokážete rozlišit ironii? 
Ztrácíš se. 
David stiskl rty. Já vím. 
Nechtěli jsme ti ublížit. 
To taky vím. Nebudeme o tom mluvit. Možná to nakonec bude k něčemu dobré. Pro mě, pro vás i pro 
lidi. Vstal a položil si čelo na chladnou stěnu. Poslyšte, když jste poskytli těm na Insanii prostředek 
k vlastní záhubě, litovali jste toho? 
Ano. Uvědomili jsme si, že nemáme právo zasahovat do ničího vývoje. 
Jistě. Ale byla to lítost? 
Jak definuješ lítost? 
Vždyť to víte. Už jste ji zažili. 
Zažili jsme tvou lítost. 
Takže bylo to takové? 
Ne. Nelitujeme jako lidé. Nemáme vaše city. Proč se na to ptáš? 
Jen tak. Ze zvědavosti… 
A ty jsi litoval svého rozhodnutí? 
To přece víte. 
Ne. 
Jak to, že ne? 
Respektujeme tě jako osobnost. 
David se zasmál. Nechme toho. Chcete něco poslouchat? 
Pokud chceš ty? David se dotkl spánku a chvíli hledal vhodnou hudbu. 
Dneska mám náladu na něco závažného. Co takhle Requiem od Verdiho? 
Volba je na tobě. 
Tak tedy Requiem. David pustil hudbu a položil se na zem. Zavřel oči a nechal se unášet hudbou. 
Poslouchal hudbu zároveň s Cizinci a uvědomil si, jak je absurdní, že ji poslouchají bytosti, které 
nemají s lidmi společného vůbec nic. Můžou to vůbec pochopit? Ale na druhou stranu, chápu to já? 
Hudba v něm probouzela hlubokou melancholii. Po chvíli přestal úplně přemýšlet a jenom plynul se 
zvukem. Před zavřenýma očima se mu odvíjely zvláštní obrazy. Ani si neuvědomil, kdy se začal ztrácet 
a propadat sám do sebe. Za chvíli přestal úplně vnímat, slyšel jenom hudbu a ta se stávala téměř 
hmatatelnou. Topil se v ní. Prudce otevřel oči a posadil se. Hudba ho obklopovala. Už nevěděl, kdo je. 
Vstal a nejistě se potácel uprostřed pokoje. Nevěděl, kde je, všechno mu připadalo cizí. Udiveně se 
rozhlížel. Před očima mu vybuchovalo světlo. Matně si uvědomoval, že by si měl na něco 
vzpomenout, ale nevěděl, na co. Potom se ztratil úplně. Celý pokoj byl protkán hudbou. Držela ho 
jako síť a on nevěděl, co má dělat. Nakonec se dopotácel ke dveřím a otevřel je. Nevěděl, kdo je, ani 
co dělá, vnímal jenom neodbytné nutkání utéct. Zavřel za sebou dveře a vyběhl na ulici. 
 

*** 
 

Petr nervózně klepal prsty na stůl. „No tak, kde jsi?“ hovor mu nikdo nezvedl, a tak se otráveně 
zhoupl v křesle. Potom našel kontakt na Kristine. „Ahoj Kristine,“ řekl, když se objevila. 
Vypadala překvapeně. „Co potřebuješ?“ 
„Není u tebe náhodou David?“ zeptal se Petr. 
Kristine povytáhla obočí. „Tady? Co by dělal u mě v práci?“ 
Petr pokrčil rameny. „Nevím. Já jenom, že mi nepřijímá hovory.“ 
Kristine zavrtěla hlavou. „No tak je na procházce a vypnul si ohlašování hovorů.“ 
„Je to možné, ale bojím se, aby se mu něco nestalo.“ 
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Kristine si povzdechla. „Hele, pořád tvrdí, že se o sebe dokáže postarat.“ 
„Jak myslíš. Ale radši se za ním půjdu podívat.“ 
„Víš co, zeptej se Janusanů. Ti o něm budou vědět určitě.“ 
Petr přikývl a zavěsil. Zatracený chlap. Dobře ví, v jakém je stavu. To si nemůže nechat zapnuté 
ohlašování hovorů? Posadil se a přichystal se na spojení s Janusany. Už to delší dobu nedělal, takže 
chtěl, aby ho raději něco drželo. Chvilku jenom tak seděl a potom vyskočil z křesla. „Zatraceně!“ 
vykřikl a rychle se běžel obout. Když už se chystal odejít a otevřel dveře, málem vrazil do Jany. Oba na 
sebe chvilku zírali. „Co tady děláte?“ zeptal se Petr a ani se neunavoval se zdravením. 
„Něco se stalo Davidovi.“ 
Petr se zmateně zamračil.  „Promiňte, nějak si vás nemůžu vybavit,“ řekl. 
„Jana Kelečková, bioložka,“ odpověděla Jana. 
Petrovi se rozjasnil obličej poznáním. „Odkud to víte?“ zeptal se. 
„Není doma, nebere hovory. A spojila jsem se s Janusany.“ 
Petr přikývl a vyšel z domu. „Pojďte se mnou,“ vybídl Janu. Nasedli do auta. „Nemáte ponětí, kde by 
mohl být?“ zeptal se Petr, když vyrazili. 
Jana zavrtěla hlavou. „Kam to jedeme?“ 
„K němu domů. Musíme někde začít.“ 
 
Mlčky dorazili k Davidovu bytu. Petr vyběhl z auta. Byt byl zamčený, ale Petr si zvenku všiml, že je 
otevřené okno. Bylo ale příliš vysoko, než aby tam lezl. Vrátil se do auta k Janě. „Buď tam nahoře je a 
leží v bezvědomí a v tom případě musíme zavolat záchranku, nebo odešel někam pryč.“ Povzdechl si. 
„Asi souhlasíte se mnou, že nemá cenu volat záchranku, dokud nevyloučíme druhou možnost.“ Jana 
přikývla. „Pokud dostal jeden z těch svých záchvatů, skončil by na psychiatrii a nikdo včetně Davida by 
asi nestál o to, zveřejnit, jak na tom ve skutečnosti je. Otázka teď zní, kam by mohl jít, jestli opravdu 
někam šel.“ Chvíli bylo ticho. 
„Možná mě něco napadlo,“ ozvala se nesměle Jana. „Mohl by být ve Výzkumu.“ 
Petr okamžitě vyrazil. Dorazili k budově Výzkumu. Oba vystoupili. „Prohlédněte to prosím zevnitř, já 
se podívám po okolí. Sejdeme se u auta,“ řekl Petr. Jana vběhla dovnitř. Petr důkladně prohlížel okolí 
budovy a pro sebe si nadával. 
Po asi dvaceti minutách se k autu vrátila Jana. „Není nikde, kam by se mohl dostat,“ řekla. 
„Promiňte, že se ptám, ale zkontrolovala jste i toalety?“ Jana beze slova přikývla. Petr si povzdechl. 
„Takže tady není. Napadá vás ještě nějaké místo, kam by mohl odejít?“ 
Jana si založila ruce na prsou a přemýšlela. Potom ji něco napadlo. „Možná by mohl být v parku. 
Chodili jsme tam teď často na procházky.“ 
„Ve kterém parku?“ 
„V Centrálním.“ Nasedli do auta a za několik okamžiků byli na místě. Vešli dovnitř a téměř běželi. Jana 
se snažila vzpomenout, na která místa chodili nejčastěji. 
 
Prošli téměř celý park, až na lavičce, kde s ním mluvila naposled, uviděli ležet schoulenou postavu. 
Jana k ní přiběhla a poznala Davida. Tvář měl staženou a víčka se mu chvěla. Dýchal rychle a mělce. 
Petr přistoupil k lavičce a také se nad Davidem sklonil. Jana Davida popleskala po tváři. „Davide, slyšíš 
mě?“ David se ani nepohnul. 
Petr lehce zavrtěl hlavou. „Asi ho budeme muset přenést do auta. Odvezeme ho ke mně domů, co 
říkáte?“ Jana přikývla. Spojenými silami se jim podařilo Davida přenést do auta. Cestu zpátky 
k Petrovi mlčeli. Až když David ležel na posteli, trochu si oba vydechli. 
„Donesu vodu, třeba se probere,“ nabídla se Jana. 
Petr přikývl. „A já musím něco vyřídit s Paulem Belnerem,“ prohlásil. 
Jana našla kuchyni a napustila do sklenice trochu vody. Vrátila se k Davidovi a posadila se na pelest 
postele. Vzala vodu a poprskala mu obličej. „Davide,“ řekla tiše. 
Po chvíli se Davidovi zklidnil dech a náhle otevřel oči. Chabě se usmál. „Ahoj,“ řekl a potom znovu 
zavřel oči. Zdálo se, že spí. 
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*** 
 

Paul vyrazil ze dveří. Nasedl do auta a zaskřípal zuby. To nám ještě chybělo. Davide, já tě potřebuju při 
smyslech! Dorazil na místo a prudce zabrzdil. Nemusel ani zvonit, Petr už čekal ve dveřích. „Dobrý 
den,“ pozdravil. 
„Dobrý,“ odpověděl Paul. „Jak mu je?“ 
Petr pokrčil rameny. „Těžko říct. Ale už se probral.“ 
„Bohudíky.“ Petr odvedl Paula dovnitř. V ložnici seděl na posteli David a vedle něho Jana. David se 
usmíval a vypadal jako vždycky, ale byl příšerně bledý. Paul si trochu překvapeně uvědomil, jak je rád, 
že je David v pořádku. 
„Ahoj Paule,“ prohlásil David tiše, když vešli dovnitř. 
Paul si povzdechl. „Ahoj Davide. Cos to vyváděl?“ 
„Poslouchal jsem Verdiho,“ odpověděl David. 
„Cože?“ 
David mávl rukou. „To je jedno. Měl jsem další z těch… no však víš.“ 
Paul přikývl. „Našli jsme ho v parku na lavičce,“ ozvala se Jana. 
David se omluvně ušklíbl. „Je mi to líto. Myslel jsem, že už jsem si zvykl,“ řekl, ale věděl, že tomu 
stejně nikdo nevěří. 
Paul zavrtěl hlavou. „Neomlouvej se. Musíme se jenom rozhodnout, co s tebou.“ 
David se narovnal. „Jak to myslíš? Vy se rozhodnete? A co já?“ 
„Davide, musíš uznat, že takhle to dál nepůjde,“ ozval se Petr. 
David zavrtěl hlavou. „Jak to? Jsem fit a dokonale při smyslech.“ 
„Teď jsi při smyslech, ale co se stane za hodinu?“ 
David si lehl. „No dobře,“ prohlásil rezignovaně. „Máte pravdu. Tak co se mnou uděláte?“ 
„Tak především. Jsi si opravdu jistý, že tady chceš zůstat?“ zeptal se Paul. 
David zvedl hlavu. „Tím myslíš, že bych se měl přestěhovat na Insanii? To bys mě mohl zrovna tak 
střelit do hlavy a mělo by to stejný efekt. No, možná trochu rychlejší.“ 
„Takže tady chceš zůstat.“ 
Petr si odkašlal. „Sice se máme stěhovat, ale kdybys potřeboval pomoc, jsem si jistý, že by Kristine 
neměla nic proti tomu, abychom zůstali tady,“ nabídl se. 
David prudce zavrtěl hlavou. „V žádném případě. Tedy, ne že bych proti vám něco měl,“ dodával 
rychle, „ale cítím se líp, když se můžu rozhodovat sám za sebe.“ Petr trochu uraženě pokrčil rameny. 
„Davide, tuhle nabídku bych si být tebou ještě rozmyslel,“ řekl Paul. 
„Poslyšte,“ ozvala se Jana, „vždyť tady zůstanu já.“ 
Paul se obrátil na Davida. David pokrčil rameny. „Co se na mě díváš? Proti Janě nic nemám. Navíc 
jsme se na tom dohodli.“ 
Paul potlačil úsměv a přikývl. „Takže je to vyřešeno. Ostatně, ještě nějakou dobu tady budu i já s Lai.“ 
„To je opravdu útěcha,“ zabručel David. 
„Jsem rád, že už se cítíš líp,“ opáčil Paul. 
 

VIII. 
 
Lai s Paulem se drželi za ruce a dívali se dopředu na Ann a Henryho. Ann na sobě měla krásné zelené 
šaty s bílými květy podle nejnovější svatební módy a Henry oblek. Nepozvali moc lidí, ale to vůbec 
ničemu nevadilo. Henry i Ann vypadali trochu nervózně. 
„Ann Leightová, berete si zde přítomného pana Henryho Foxe dobrovolně za muže?“ ozval se hlas 
oddávajícího. 
Ann se na Henryho tázavě podívala a potom se usmála. „Ano,“ řekla. Henry se nadechl. 
Oddávající přikývl. „Pane Foxi, berete si zde přítomnou slečnu Ann Leightovou dobrovolně za ženu?“ 
„Ano,“ odpověděl Henry a málem oddávajícího ani nenechal domluvit. 
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„Splnili jste všechny zákonem požadované podmínky, takže vaše manželství prohlašuji za právoplatně 
uzavřené,“ zakončil oddávající. „Prosím vás o první manželský polibek.“ Ann s Henrym se na sebe 
usmáli a políbili se. 
Když přišla řada na gratulace, přistoupila Lai k Ann a objala ji. „Gratuluju, paní Foxová,“ řekla. 
Ann s úsměvem potřásla hlavou. „Děkuju. A co ty? Kdy ti budu moct říct paní Belnerová?“ zeptala se. 
Lai se podívala na Paula. „Dohodli jsme se, že se vezmeme už za měsíc. Nechce se nám čekat, až se 
přestěhujeme na Insanii.“ 
Ann se na ni trochu zklamaně podívala. „Ale to u toho nebudu,“ řekla. 
Lai přikývla. „Já vím. Je mi to líto.“ 
Ann mávla rukou. „To nevadí. Hlavně, aby vám to vyšlo.“ 
Lai se usmála. „A vám taky,“ řekla. 

*** 
 

Brooken zabubnoval prsty na stůl. Před ním stála simulace šéfa rozvědky. Muž měl na tváři výraz 
rezignace. „Je mi to moc líto, pane prezidente,“ prohlásil. 
Brooken ho zarazil pozdviženou rukou a zavrtěl hlavou. „Vy za to nemůžete.“ Zamyšleně si povzdechl. 
„Takže už nemáme žádné informace o Společenství,“ řekl. 
„Téměř žádné,“ přikývl šéf rozvědky. 
Brooken zavrtěl hlavou. „Ale proč to udělali?“ zeptal se. Šéf rozvědky pokrčil rameny. 
„To bohužel nevím. Ale jestli vám můžu radit, pane prezidente, dohodněte se s císařem o výměně 
rukojmí co nejdřív.“ 
Brooken pokýval hlavou. „Máte pravdu. Budu to muset udělat.“ 
 

*** 
 
Andrew postával u budovy organizačního střediska. Byla neděle a on si potřeboval odpočinout. 
Návrhy těžebních zařízení byly dokončeny a začalo se s výrobou. Andrew začal pomáhat s utvářením 
insanijské sítě. Musela být nezávislá na pozemské, ale díky teleportu se s ní mohla kdykoli spojit. 
Andrew byl rád, že se zase dostal k tomu, co ho bavilo nejvíc – k robotickým mozkům, a přemýšlel, co 
bude dělat, až bude síť hotová a připravená na spuštění. Bez sítě to zatím bylo těžké. Lidé zvyklí na to, 
že informace mají dostupné kdekoli a kdykoli, se museli spoléhat na provizorní náhražku, kde našli 
jen to nejdůležitější. Kdykoli měl volno a chuť, pomáhal Andrew organizátorům. Ti měli práce nad 
hlavu, takže pomoc jenom uvítali. Na Insanii proudili stále noví a noví lidé a planeta se začala 
zabydlovat. Prozatímní systém fungoval dobře, lidé se zaregistrovali, převzali dům a zapojili se do 
práce. Protože společnost na Insanii se musela nějak dostat do běžného provozu, postupně začínaly 
fungovat všechny služby, nejdříve samozřejmě zdravotnictví a potom také školství, i když hlavně 
prostřednictvím provizorní sítě. Nejdříve lidé z organizačních týmů a potom policie zajišťovaly 
dodržování zpřísněného režimu. Výjimečný stav byl nutný, aby se zabránilo chaosu, přesto se to 
někdy nedařilo. Insania neměla žádnou oficiální vládu, příkazy vydávala skupina úředníků pověřená 
pozemskými vládami. Andrew už si zvykl na zvláštní insanijské panoráma i na podivné tvory, kteří se 
čas od času objevovali. Přečetl si o Insanii všechny dostupné informace a sehnal si i materiály o 
Janusanech. Rád by se s nimi setkal, ale zdálo se, že na Insanii není ani jeden. Často se v noci díval na 
oblohu a snažil se objevit Janus, zvláštní planetu, na které žili ještě zvláštnější tvorové, a uvažoval nad 
tím, jak dvě tak odlišné civilizace jako lidé a zvláštní bytosti obývající Janus, budou moci žít vedle 
sebe. 

 
*** 

 
Jana trochu nervózně pozorovala Davida. Zdálo se, že poslední záchvat na něm nezanechal horší 
následky než ty předchozí, ale přesto ho Jana nechtěla nechávat dlouho samotného. Na Davidovo 
výslovné přání se šli projít do centra Perthu, jednak proto, aby si neodvykl pohybovat se mezi lidmi, a 
potom také kvůli Cizincům a jejich touze poznat lidi v jejich přirozeném prostředí. David se snažil o 
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Janu příliš neopírat, ale nedokázal zamaskovat, jak je slabý. Pomalu procházeli mezi nákupními centry 
a parky a David se zájmem pozoroval lidi, které míjeli. Ti si pomalu jdoucí dvojice příliš nevšímali, jen 
někteří se na Davida zamyšleně dívali, jako kdyby nevěděli, kam ho mají zařadit. Jana chtěla začít 
rozhovor, ale zdálo se, že David nechce mluvit, jako kdyby nad něčím uvažoval. Městské centrum bylo 
oděné do tmavých barev, které měly evokovat podzim mírného pásu. Chodníky měly barvu hlíny a ve 
vzduchu byla cítit voda z chystajícího se deště. Když Jana přivřela oči, mohla si myslet, že se prochází 
doma v Polsku. Představila si, jak je tam cítit podzimní vzduch, snažila se představit si spršky 
padajících nazlátlých listů a zaplavily ji vzpomínky. Povzdechla si a otevřela oči. Uvědomila se, že se 
na ni dívá David a trochu se usmála. Věděla, že musel smysly Janusanů pocítit příliv emocí, který ji 
zaplavil. Chvíli šli ještě mlčky. 
Potom se David zastavil. „Mohli bychom si sednout?“ zeptal se. „Nějak se mi začínají podlamovat 
nohy,“ řekl. 
Jana přikývla. „Samozřejmě.“ Došli k nejbližší lavičce a posadili se. 
David na chvilku zavřel oči a potom se obrátil na Janu. Jana se na něho tázavě usmála. „Víš, dlouho 
jsem přemýšlel, jestli ti to mám říct,“ začal David. „Cizinci nesouhlasí a já je do jisté míry chápu, 
jenomže si nechci vzít s sebou všechno do hrobu.“ 
Jana povytáhla obočí. „O čem to mluvíš?“ zeptala se. 
David stiskl rty. „Chtěl jsem… chci, aby to, co jsem udělal, mělo aspoň nějaký užitek. Když už ne pro 
mě, tak pro ostatní lidi. Znám Cizince líp než kdokoli jiný a jejich prostřednictvím jsem se toho hodně 
dozvěděl a snad i ještě dozvím. Snažím se všechno zaznamenat, ale něco prostě neumím popsat, 
takže to mám jenom v hlavě. Chci tě o něco poprosit.“ Jana mlčky přikývla. „Nemusíš souhlasit, když 
odmítneš, pochopím to. Vím, že nemám právo tě do toho zatahovat, ale nechci, aby se všechny ty 
znalosti bez užitku ztratily.“ 
Jana potřásla hlavou. „Mluv dál,“ vybídla ho. 
David přikývl. „Chtěl jsem tě poprosit, abys než umřu, převzala moje vědomosti.“ 
Jana se zatvářila udiveně a trochu vyděšeně. „Převzít tvoje myšlenky?“ zeptala se. 
David pokýval hlavou. „Přesně tak. Vím, že to dokážeš. Záleží na jen na tom, jestli jsi ochotná to 
udělat.“ Jana odvrátila hlavu a zdálo se, že uvažuje. David ji napjatě pozoroval. „Nevím přesně, co by 
to znamenalo. Ale můžu tě ujistit, že by se z tebe nestalo nic takového, jako jsem já.“ 
Jana se na něj znovu podívala. „Ale mám na to vůbec právo?“ 
David se trochu usmál. „Já ti to nabízím. Proč bys na to neměla mít právo?“ 
Jana si povzdechla. „Ale ty přece neumíráš,“ zkusila to ještě jednou. 
David potřásl hlavou, ale pořád se usmíval. „Umírám, Jano. Copak to nevidíš? Ještě to bude nějakou 
dobu trvat, ale moc dlouho už ne. A já bych rád umřel s vědomím, že můj život měl nějaký smysl.“ 
Jana se hryzla do rtu. „Jak poznám, že už je čas?“ zeptala se nakonec. 
„Já to poznám,“ odpověděl David, „a to stačí. Dám ti svoje myšlenky, ty je budeš muset jen přijmout.“ 
Jana sklonila hlavu a ještě jednou se zamyslela. Potom pomalu přikývla. „Dobře, udělám to pro tebe.“ 
David se na ni vděčně usmál. „Děkuju. Ani nevíš, co to pro mě znamená.“ 
 

*** 
 

Brooken se proti své vůli cítil nervózně. Čekal ho závěrečný rozhovor s císařem Východoasijského 
společenství. Byl si téměř jistý, že císař bude s výměnou souhlasit, ale měl trochu špatný pocit z toho, 
co se stane s lidmi, které pošle do Společenství. To se úplně oddělilo od ostatních zemí a Federace 
získávala kusé informace už jen od agentů, kteří se tam odvážili zůstat. Bylo ale jisté, že Společenství 
není nijak chráněné proti přibližujícímu se asteroidu a žádný z agentů zatím nezachytil, že by začalo 
něco připravovat. To dělalo Brookenovi i zástupcům ostatních zemí starosti, protože byly jen dvě 
možnosti. Buď Společenství něco tajně chystá, nebo se jeho obyvatelé rozhodli spáchat hromadnou 
sebevraždu. Ani jedna možnost se Brookenovi nijak zvlášť nezamlouvala. Konečně se před ním 
objevili zástupci parlamentu a dozorčí rady. 
Ani se s nimi nestihl pozdravit a už se před ním objevil i císař. Mírně se uklonil. „Dobrý den, pánové,“ 
řekl. 
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„Dobrý den, Vaše Císařské Veličenstvo,“ odpověděl Brooken. 
Císař se usmál. „Určitě čekáte na mou odpověď,“ prohlásil. Brooken trochu kývl. „Mohu vás potěšit, 
pane prezidente,“ pokračoval císař. „Já i parlament Východoasijského společenství jsme s vaším 
požadavkem souhlasili.“ Brooken se usmál. Císař zdvihl ruku. „Ale stále platí můj požadavek, že se 
vzdáte jakýchkoli zásahů do naší politiky.“ 
Brooken si povzdechl. „Chcete v tom případě uzavřít příměří?“ zeptal se. 
Císař přikývl. „Ano, chceme uzavřít příměří do doby, než dopadne asteroid, jak jsme se dohodli 
minule.“ 
Brooken váhavě přikývl. „Dobrá.“ 
Císař se znovu usmál. „Děkuji vám. Pošlu vám svůj návrh na průběh výměny rukojmích.“ 
 

*** 
 

Paul se probudil, a když si uvědomil, co je za den, usmál se. Chvilku ještě ležel, ale potom se posadil. 
Opatrně slezl z postele, aby neprobudil Lai, a šel se umýt. Když se vrátil, uviděl, že Lai už je vzhůru. 
„Dobré ráno,“ pozdravil. 
„Ahoj,“ odpověděla Lai a trochu se usmála. „Nevím proč, ale jsem nervózní.“ 
Paul pokrčil rameny. „Já taky.“ Lai odešla do koupelny a Paul se začal oblékat. Je to zvláštní pocit, 
vědět, že se dneska žením, pomyslel si. Nechtěli s Lai velkou svatbu, pozvali jenom rodiče, svědky a 
Davida. Paul si vzal za svědka Johna a Lai Janu. Lai vyšla z koupelny už skoro oblečená. Měla na sobě 
splývavé bílé šaty po kolena. Usmála se na Paula. „Sluší ti to,“ řekl. 
„Děkuju,“ odpověděla. 
Paul se učesal a zkontroloval, jestli má všechno přichystané. Jeho i Lainini rodiče přespali v hotelu, 
protože by se do jejich malého bytu nevešli. Lai se učesala a nasadila si bílou čelenku. Potom se 
otočila k Paulovi. „Nechceš se nasnídat?“ zeptala se. Paul přikývl. Připravili si snídani. Jedli mlčky, a 
když uklidili nádobí, připravili se k odchodu. U dveří Lai Paula zastavila. Ten se na ni tázavě podíval. 
„Pravou nohou, nezapomeň,“ vybídla ho Lai. 
„To se dělá až po svatbě, ne?“ opáčil Paul. 
Lai pokrčila rameny. „Já bych to pro všechny případy udělala už teď.“ 
Paul se usmál, otevřel dveře a dal si pozor, aby opravdu vyšel pravou nohou. 
 
Svatba se kvůli Paulovým rodičům konala v chrámu Sdružení křesťanských církví. Chrám byl 
postavený teprve nedávno a architekt si dal záležet, aby jeho stavba vypadala opravdu působivě. 
Ocelové sloupy se proplétaly jako štíhlé révoví a nahoře se spojovaly do třpytivé koruny, ze které se 
tyčil kříž. Stěny byly z větší části z barveného skla, takže vnitřní prostor za příhodného světla vypadal 
jako utkaný z duhy. Nad oltářem bylo čiré sklo, které směřovalo sluneční paprsky přímo na oltář a na 
svatostánek za ním. A tohle všechno bude zničeno, pokud se to nestačí přesunout, napadlo Paula 
mimoděk, když vešli. Všichni se na chvilku zastavili a mlčky hleděli na nádheru slunečních paprsků. 
Paul se naklonil k Lai. „Nerozmyslela sis to?“ zeptal se. 
Lai se usmála a jemně zavrtěla hlavou. „Zatím ne,“ odpověděla. 
„Já taky ne,“ odpověděl Paul a i s Lai pomalu vykročili k oltáři. 
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IX. 
 
 

Dvanáct měsíců do dopadu 
 

*** 
                                                                                                                                            
Paul se díval na simulaci ředitele Mezinárodního památkového fondu a svým způsobem s ním 
soucítil. Ten muž očividně miloval umění a obětoval by všechno pro záchranu předmětů, kterým 
věnoval celý život. „Pane Belnere, pochopte mě, prosím. Nemůžu nechat zničit všechny ty budovy. To 
je, jako kdybych roztrhal rodinné album celému lidstvu.“ 
Paul pokrčil rameny a proti své vůli se usmál ředitelovu přirovnání. „Já vás chápu,“ odpověděl. „Věřte 
mi, že dělám, co můžu. Ale musíte počkat, až budeme moci uvolnit další plošiny. Nejdřív se musí 
přestěhovat větší část lidí, abychom měli jistotu, že zbytek dokážeme přemístit včas i s menším 
počtem plošin, zároveň ještě přemisťujeme domácí mazlíčky a předměty, které si lidé chtěli vzít 
s sebou.“ 
Ředitel se zatvářil ztrápeně. Paul si povzdechl. No dobře, pomyslel si. Řevnivost musí jít stranou. „Ptal 
jste se v podzemních městech?“ zeptal se. 
Ředitel přikývl. „Ano. Tam půjde většina drobnějších předmětů, ale na všechny budovy tam není dost 
místa.“ 
Paul stiskl rty. Moc rád by řediteli pomohl, ale zatím neměl jak. „Poptám se, jestli by něco nešlo 
udělat už teď,“ řekl. „A určitě vám dám vědět, až se uvolní nějaké plošiny.“ Ředitel se vděčně usmál a 
rozloučil se. Paul ještě nevypnul iluzor. Chvilku uvažoval a potom zavolal Johnovi. 
„Co potřebuješ?“ zeptal se John bez pozdravu. Vypadal nepřítomně, jako kdyby ho před chvilkou 
napadlo něco zajímavého. 
„Johne, nemohly by se vyrobit ještě tak dvě plošiny navíc?“ zeptal se. 
John se na něho překvapeně podíval. „Proč?“ zeptal se. 
„Kvůli památkám,“ odpověděl Paul. 
John chápavě přikývl, ale Paul si nebyl jistý, jestli vůbec vnímá. Potom ale John potřásl hlavou a zdálo 
se, že se trochu probral. „Dvě plošiny, říkáš?“ zeptal se. Paul přikývl. John se zamyslel. „No, možná 
jedna by ještě šla, ale už jsme na dně.“ 
Paul kývl. „Dobře. Kdyby šla udělat aspoň ještě ta jedna, moc by mi to pomohlo.“ 
„Podívám se,“ odpověděl John. 
 

*** 
 

Martin se nespokojeně procházel po pokoji. To nestihneme, opakoval si a nervózně se hryzal do rtu. 
Provedl několik výpočtů a výsledky se mu vůbec nelíbily. Poslal je na vedení a byl zvědavý, co s tím 
udělají. Podzemní města ještě nebyla dokončená a Martin zjistil, že jestli budou postupovat tímto 
tempem, nemají šanci dokončit je včas. Jen oprava propadlých částí zabrala příliš mnoho 
drahocenného času, a i kdyby byla samotná města dokončena včas, uvést je do provozuschopného 
stavu také nějaký čas zabere a lidé se ještě museli přestěhovat. Musíme to stihnout, pomyslel si. 
Přece kvůli tomu, že je stavba pomalá, nemůže umřít několik miliard lidí. 
 

*** 
 
David se procházel po ulici sem a tam a přemýšlel, nebo možná spíš mluvil sám se sebou. Proč nám 
vlastně nechcete pomoci? 
Vždyť to víš. 
Ano, vím, ale nejsem si jistý, jestli to i chápu. 
Nechceme dvakrát opakovat stejnou chybu. 
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David nespokojeně trhl rameny. Nejsme na stejné úrovni jako ealjové. 
Ale máte stejné sebedestruktivní sklony jako oni. 
Jenomže kdybyste nám pomohli, mohli bychom se změnit. 
Mohli, ale také nemuseli. Nechceme zbytečně zasahovat do vašeho vývoje. 
Zbytečně? Vždyť nám hrozí vyhynutí! 
Každý druh musí projít krizí, aby zjistil, zda a jak je schopen ji přežít. 
Ale k čemu nám bude zjistit, že nejsme schopní přežít? 
Pokud nejste schopni vyřešit krizi sami, neprospěli bychom vám, ani kdybychom vám pomohli. 
Jak to? Nechápu vás. 
Pokud nedokážete vyřešit krizi, k jejímuž vyřešení máte prostředky, mohli bychom vám pomocí spíše 
uškodit. 
Nechápu vás. 
Tvá otázka je ale nelogická. Alespoň část z vás přežije. 
Ano, ale s vaší pomocí bychom mohli všechno urychlit. 
Nechceme zasahovat do vašeho vývoje. 
To už jste říkali. Ale stejně jste to udělali. Zachránili jste nás, když jsme umírali na Insanii. 
To bylo něco jiného. Nemůžeme nechat zemřít trpící bytost, když máme prostředky k její záchraně. 
Ale můžete nechat vymřít celý druh, i když byste mu mohli pomoci? 
Pokud nedokáže využít prostředky, které má k dispozici, nemá jeho existence opodstatnění. 
Někdy jste tak odporní! 
Ne. Jenom nám nerozumíš. Stejně jako my občas nerozumíme lidem. David potřásl hlavou a vydal se 
domů. 
Asi vás nikdy úplně nepochopím. I když jsem v podstatě jeden z vás. 
Ani my nikdy úplně nepochopíme tebe, přestože ses s námi spojil. 
 

*** 
 

Paul vešel do konferenční místnosti v budově Výzkumu. Už byla téměř plná. Za několik minut dovnitř 
vstoupil Brown. „Tak vás tady všechny vítám,“ prohlásil. V místnosti bylo hodně techniků, ale Paul 
s mírným překvapením zaregistroval i několik vojáků. Brown vypadal dobře, vrátila se mu všechna 
jeho bývalá energie. „Pozval jsem vás, abychom dořešili věc, kterou jsme načali ještě v době, kdy byla 
mise Kolumbus v ohrožení. I když se to teď může zdát nesmyslné, měli bychom se pokusit Alléktó 
zneškodnit ještě předtím, než dopadne na Zemi.“ Všichni v sále souhlasně pokývali hlavami. 
„Nepochybuji o tom, že podzemní města budou skvělou ochranou, až budou dokončena, ale byli 
bychom sami proti sobě, kdybychom se nepojistili tolika způsoby, kolika to jen bude možné,“ 
pokračoval Brown. „Minule tady padlo několik návrhů, z nichž nejproveditelnější byl ten, který 
navrhoval zneškodnit asteroid pomocí raket.“ 
Brown pokynul muži sedícímu v první řadě. Ten vstal a postavil se dopředu. Zapnul simulaci, na které 
byla vidět Alléktó a její dráha. „Můj návrh je v podstatě jednoduchý. Jakmile se asteroid přiblíží na 
dosah, pošleme z Měsíce roboty, kteří na něj umístí rakety. Ty by ho měly roztrhat. Většina úlomků 
by měla Zemi minout a ty, které by dopadly, by neměly způsobit větší škody. Bude to ale chtít přesné 
načasování. Na přemístění robotů a raket do blízkosti asteroidu můžeme použít teleport. Jakmile se 
asteroid přiblíží, nehrozí riziko, které minule nastínil pan Evans, totiž že se s roboty nebudeme moci 
dorozumět.“ Muž vypnul simulaci. „Jediný problém je v tom, že Výzkum nemá k dispozici dostatek 
raket.“ 
Brown přikývl. „A právě proto jsem dnes pozval i zástupce armády z oddělení vesmírné obrany.“ 
Pokynul jednomu z vojáků. Ten se postavil. 
„Federace národů může poskytnout pět vysokoenergetických raket a dalších deset 
nízkoenergetických,“ prohlásil. „Prezident je ochotný dát svolení k jejich použití.“ 
Brown kývl. „Děkuji. Požádal jsem také zástupce ostatních zemí o pomoc.“ 
Tázavě se podíval na simulace ostatních vojáků. „Monako je ochotné poskytnout svoje zbraně,“ řekl 
jeden z nich. 
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„Stejně tak Velký Chalífát.“ 
„Libye může dát k dispozici sedmnáct nízkoenergetických raket.“ 
„Grónsko je také ochotné pomoci.“ 
 

X. 
 

Deset měsíců do dopadu 
 

*** 
 
Andrew si vzrušeně tiskl ruce. Stál s několika dalšími robotiky v místnosti, ve které byl umístěn jeden 
robotických uzlů insanijské sítě. Síť už byla hotová, čekala jen na spuštění. Byly do ní převedeny 
databáze všech lidí, kteří se už přistěhovali, a další se po spuštění měly automaticky připojovat 
zároveň s registrací nových obyvatel. Andrew byl napjatý hlavně proto, že v síti a v jejím napojení na 
teleport a tím i na pozemskou síť, byl použit jeho neuronový systém. Spojení se Zemí díky němu mělo 
být plynulejší a možná dokonce i rychlejší než za použití obyčejných robotických mozků. „Tak 
můžeme?“ zeptal se jeden z robotiků. Všichni přikývli. Robotik spustil síť. Téměř okamžitě se všechny 
části propojily. 
Andrew si představoval, jak se neviditelná vlákna sítě rozprostírají po celé planetě a prostřednictvím 
teleportu dosahují až k Zemi. Usmál se. Konečně zase můžu dělat něco smysluplného, pomyslel si. 
Dotkl se spánku a zapnul si malý iluzor. Objevila se před ním síť, teď už plná databází, a uviděl, že 
někteří lidé už si všimli změny. „Síť funguje,“ prohlásil. Místností zazněl potlesk. Andrew ještě chvíli 
zůstal uvnitř mezi vzájemně si gratulujícími robotiky, a potom se nenápadně vytratil. Vyšel před 
budovu a na chvilku se zastavil, aby se rozhlédl po insanijské krajině ozářené zapadající hvězdou, 
které všichni lidé svorně začali podle pozemského vzoru říkat slunce, když k němu přistoupil neznámý 
muž. „Dobrý večer,“ pozdravil. 
„Dobrý večer,“ odpověděl roztržitě Andrew a zvědavě se na muže zadíval. „Co si přejete?“ zeptal se. 
Muži sklouzl pohled k Andrewovu zápěstí opatřenému vězeňským náramkem. Andrew sledoval 
mužův pohled a trochu se zamračil. 
Muž se pousmál. „Jste pan Andrew Smith?“ zeptal se. 
Andrew přikývl. „Co si přejete?“ zeptal se znovu. 
„Jsem z prozatímní vlády,“ prohlásil muž a poslal Andrewovi svoje data. Andrew si je prohlédl a kývl. 
„Chtěl bych vás začlenit do zatím tajného projektu, pokud samozřejmě budete souhlasit,“ pokračoval 
muž. 
Andrew povytáhl obočí. „Tajný projekt?“ podivil se. „A nevadí vám, že jsem ve výkonu trestu?“ zeptal 
se. 
Muž se usmál. „Zjistil jsem si o vás všechno, co jsem potřeboval. Nespáchal jste nic, co by nás mohlo 
ohrozit a kromě toho jsem na vás dostal taková doporučení, že nějaké pochybnosti skutečně nejsou 
na místě.“ 
Andrew povytáhl obočí a trochu nepřesvědčeně se pousmál. „A o co tedy jde?“ 
 „Jde o vesmírnou obranu planety,“ odpověděl muž. 
Andrew pokrčil rameny. „Proti čemu se chcete bránit? Proti Zemi?“ zeptal se. 
Muž zavrtěl hlavou. „O Zemi nejde. Jde o naše zvláštní sousedy.“ 
„O Janusany?“ podivil se Andrew. „Copak oni na nás chtějí zaútočit?“ 
Muž zavrtěl hlavou. „Zatím ne. Ale pro jistotu chceme být připraveni.“ 
 „A po mně chcete, abych vám pomohl vytvořit obranný systém, který nedokážou nabourat?“ zeptal 
se Andrew. 
Muž přikývl. „V podstatě ano. Nejdříve jsem vás chtěl požádat jen o návrh systému, ale jestli ho 
dokážete i naprogramovat tak, aby jim odolal, tím lépe.“ 
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Andrew se trochu zasmál. „To bude těžké, vzhledem k tomu, že mi mohou číst myšlenky, když budou 
chtít.“ 
„Oni nečtou lidem myšlenky,“ namítl muž. 
„Podle svých vlastních slov,“ opáčil Andrew. „A vy jim přece nevěříte.“ Muž pokrčil rameny. Andrew 
stiskl rty. „Nasadil jste mi brouka do hlavy,“ prohlásil. Muž se usmál. „Budu si to muset pořádně 
promyslet,“ pokračoval Andrew. 
„Hlavně se o tom nikomu nezmiňujte,“ vybídl ho muž. Andrew přikývl. „Ještě se ozvu,“ dodal muž a 
potom se rozloučili. Andrew ještě chvilku zamyšleně postával před budovou, ale potom potřásl 
hlavou a vydal se domů. 
 

*** 
 
Paul seděl naproti Brownovi. Oba se zamyšleně dívali na desku stolu a mlčeli. Po chvíli se Paul 
nadechl. „Ještě mě tak napadlo, pane prezidente,“ začal, „co bude s lidmi ve Společenství?“ zeptal se. 
Brown trochu pokrčil rameny. „To nevím,“ odpověděl. 
Paul stiskl rty. „A Brooken opravdu souhlasil s tím, že se jim nebude plést ani do obrany proti 
Alléktó?“ ptal se dál Paul. 
Brown přikývl. „Neměl jinou možnost, pokud chtěl získat zpátky lidi z Federace.“ 
Paul zavrtěl hlavou. „A oni něco chystají?“ Brown zvolna zavrtěl hlavou. Bylo vidět, že mu rozhovor 
není příjemný. Paul trochu rozhodil rukama. „Ale proč potom něco neuděláme?“ zeptal se. 
„Nemůžeme je nechat jenom tak!“ 
Brown stiskl rty. „A co chcete dělat? Nemůžete jim přece pomáhat proti jejich vůli.“ 
Paul se nuceně zasmál. „Proti jejich vůli. A jak víte, že jejich vlastní císař nerozhodl proti jejich vůli?“ 
Brown si povzdechl. „Pane Belnere, nevím, proč se o tom se mnou bavíte.“ 
Paul na okamžik zavřel oči. Najednou ho popadl vztek. „Pane prezidente, jsou to lidi. A pokud jim 
nepomůžeme, tak za necelý rok umřou.“ 
Brown zavrtěl hlavou. „Ale co chcete dělat? Dejte mi rozumný návrh a já se ho pokusím uskutečnit.“ 
Paul sklonil hlavu. „Nevím,“ přiznal. 
Brown si povzdechl. „Já taky ne. A už jsem nad tím přemýšlel. Nemyslete si, že je mi příjemné 
pomyšlení, že zbytečně umře tolik lidí. Třeba přijdete na řešení vy.“ 
Paul přikývl. „Pokusím se.“ 
Brown přikývl. „Dobře. Zatím nashledanou.“ 
„Nashledanou,“ odpověděl Paul a odešel. 
Nasedl do auta a pomalu se rozjel domů. Čtyři miliardy lidí, pomyslel si. To přece není možné. 
Dopravní koridor byl plný. Paul prolétal kolem desítek dalších aut a uvědomoval si, že ve všech jsou 
lidé. O co jednodušší to mají Cizinci, napadlo ho. Ti se shodnou skoro hned a jednají podle jednoho 
myšlenkového impulzu. Potřásl hlavou. Ale proč to Společenství udělalo? Jaký k tomu může mít císař 
důvod? Přijel domů a pořád ještě nedokázal přijít na řešení. Jaký můžou mít čtyři miliardy lidí společný 
důvod pro spáchání sebevraždy? Otázka ale je, jestli tu sebevraždu páchají dobrovolně. 
 

*** 
 

Martin zaklepal na dveře Landovy kanceláře. Mohl to s ním vyřídit po síti, ale chtěl s ním raději mluvit 
osobně. „Dále,“ ozval se Landův hlas. Martin vstoupil a pozdravil. „To jste vy,“ prohlásil Land nepříliš 
nadšeně. „Posaďte se,“ vybídl Martina, ale ani při tom nevzhlédl. Martin se posadil a netrpělivě čekal, 
až Land dokončí, co má na práci. Ten po chvíli vzhlédl. „Co máte na srdci?“ zeptal se. 
Martin si neslyšně povzdechl. Landův čím dál tím přezíravější postoj ho začínal unavovat. „Dvě věci,“ 
odpověděl. „Zaprvé, pokud budeme postupovat tímhle tempem, nedokončíme města včas, ale to už 
jsem vám říkal. Za druhé, nabízíme lidem místa v podzemí, která ještě nejsou hotová. Co ti lidé budou 
dělat, jestli města nestihneme dokončit včas?“ 
Land odmítavě mávl rukou. „Stihneme,“ prohlásil rezolutně. 
Martin povytáhl obočí. „Zatím to tak nevypadá.“ 



53 
Katastrofa 

Land stiskl rty. „Máme ještě…“ 
„Necelých devět měsíců,“ přerušil ho Martin. „To není moc dlouhá doba.“ 
Land se opřel a nespokojeně si Martina prohlédl. „Pane Johsnsone, města postupují pomalu i kvůli 
vám.“ 
Martinovi se na tváři objevil výraz nelíčeného údivu. „Kvůli mně?“ zeptal se. 
Land přikývl. „To vy jste přece navrhl dodatečná obranná opatření,“ prohlásil. 
Martin nevěřícně zamrkal. „Tím chcete říct, že jsou zbytečná?“ 
Land zavrtěl hlavou. „Ne, jen zdržují stavbu.“ 
Martin se zhluboka nadechl. „Dobře víte, že bez nich se města můžou zřítit.“ 
Land přikývl a trochu se usmál. „Já vím. Ale kvůli nim nemůžeme postupovat rychleji.“ Martin se 
zvedl. „Vy už odcházíte?“ zeptal se Land. 
„Ano,“ odpověděl Martin. „Ale ještě něco. Měli bychom se dohodnout s druhým projektem, aby 
případně zajistil odvoz lidí, na které se nedostane.“ 
Landovy rysy ztvrdly. „Na to zapomeňte,“ prohlásil. „S Belnerem se na ničem dohadovat nebudu.“ 
Martin se nepříliš vesele usmál. „Vy možná ne,“ řekl, „ale já ano. Nashledanou.“ Rychle vyšel 
z kanceláře a zavřel za sebou dřív, než mohl Land něco namítnout. Hned jak vyšel z budovy, našel 
kontakt na Paula. Chtěl se s ním dohodnout dřív, než vychladne vztek na Landa. 
Paul přijal hovor téměř okamžitě. Když uviděl Martina, překvapeně se usmál. „Ahoj, co potřebuješ?“ 
zeptal se. 
Martin se trochu ušklíbl. „Chci tě o něco požádat,“ odpověděl. 
„No, jen do toho,“ řekl Paul. 
„Jde o to, jestli bys mohl přemístit na Insanii další lidi.“ 
Paul se zatvářil udiveně. „Další lidi? Vždyť všichni, kdo chtěli odletět, se už přihlásili.“ Potřásl hlavou. 
„A kolik by jich bylo?“ 
Martin pokrčil rameny. „To přesně nevím. A je to čistě hypotetické. Není totiž jisté, jestli se podaří 
podzemní města dokončit včas.“ 
Paul se trochu usmál. „A Jim s tím souhlasil?“ zeptal se. 
Martin zavrtěl hlavou. „Právě že ne.“ 
 „Já jsem si říkal, že to k němu vůbec nesedí,“ řekl Paul. Zamyslel se. „Nevím, jestli zvládneme 
přemístit další lidi. Možná až se uvolní další plošiny z přesunování věcí a zvířat, ale nevím.“ Martin 
stiskl rty. „Ale budu s tím počítat.“ 
Martin přikývl. „Děkuju.“ 
Chtěl ukončit hovor, ale vypadalo to, že Paul chce ještě něco říct. „Ale nemyslím si, že to bude nutné. 
Jim udělá všechno proto, aby mě nemusel požádat o pomoc, a ta města dokončí, i kdyby je měl 
vyčarovat,“ prohlásil nakonec. 
Martin váhavě kývl. „Asi máš pravdu. Ale jistota je jistota.“ 
Paul se usmál. „Neboj se, zkusím něco udělat.“ 
 

*** 
 

Když Paul zvonil na zvonek Davidova bytu, trochu se bál, že najde Davida zase ve stavu, kdy nedokáže 
vnímat, ale tentokrát se zdálo, že se Davidovi daří trochu lépe. 
„Pojď dál, je otevřeno,“ ozval se zevnitř Davidův hlas. 
Paul vstoupil a zavřel za sebou dveře. Davida našel v kuchyni, jak si připravuje oběd.„Ahoj,“ pozdravil 
Paul. 
David se otočil a usmál se. „Ahoj Paule,“ řekl a zase se otočil. Po chvíli si naložil jídlo na talíř a vydal se 
s ním ke stolu. 
Paulovi připadalo jaksi nepatřičné vidět Davida jíst, jako kdyby tím, že se propojil s Cizinci, ztratil i 
veškeré tělesné potřeby. David se otočil na Paula a pokynul mu, aby si sedl. Paul ho poslechl a usadil 
se naproti němu. „Dáš si?“ zeptal se David a ukázal na talíř. 
Paul zavrtěl hlavou. „Ne, díky.“ 
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David pokrčil rameny a chvilku mlčky jedl. Potom vzhlédl a skoro dětsky se usmál. „Snowriceová 
s Heartem tvrdí, že mi pomůže, když se budu soustředit na běžné věci. Co myslíš, pomáhá to?“ zeptal 
se. 
Paul váhavě pokrčil rameny. „Nevím. Rozhodně se zdáš mnohem spokojenější, než když jsem tě viděl 
minule.“ 
David se krátce zasmál. „Spokojenější! To jsi teda trefil hřebík na hlavičku.“ 
Paul znovu pokrčil rameny. „Jak to, že se nezamykáš?“ napadlo ho. 
David překvapeně vzhlédl od talíře. „A proč bych se měl zamykat?“ 
Paula ta otázka zarazila. „Třeba aby tě někdo nevykradl.“ 
David se usmál a zavrtěl hlavou. „Přišel jsem na to, že nemá smysl se zamykat. Všechno, co 
potřebuju, mám v hlavě. A jestli myslíš peníze, tak tuhle příšernou věc nosím pořád s sebou,“ 
prohlásil a poklepal si na iluzor. „No, a kdyby sem přišel nějaký vrah, tak to prostě budu mít rychleji 
za sebou.“ Dojedl a dal talíř do myčky. Potom se otočil k Paulovi. „A proč jsi vlastně přišel?“ zeptal se. 
Paul povytáhl obočí. „Ty to ještě nevíš?“ 
David si teatrálně povzdechl. „Proč všichni předpokládají, že se jim rýpu v mozku? Mě nezajímají 
tvoje myšlenky. Stejně určitě nejsou o nic zábavnější než myšlenky kohokoli jiného.“ 
Paul se usmál. „Promiň.“ 
David mávl rukou. „Tak proč jsi přišel?“ 
Paul se zadíval na stůl. „Asi tě to moc nepotěší, ale vlastně jsem nepřišel tak úplně za tebou,“ 
prohlásil. 
Davidovy rysy na okamžik ztvrdly a potom se trpce usmál. „Začínám si připadat jako delfské 
orákulum,“ řekl. „Tak co od vznešeného božstva potřebuješ?“ zeptal se napolo posměšně. Paul už 
otevíral ústa k odpovědi, ale David ho zarazil. „Víš co? Nechceš se projít? Možná to bude lepší.“ Paul 
přikývl a zvedl se. David se obul a vyšli z bytu. Na ulicích bylo vidět poměrně málo lidí a město bylo 
nezvykle tiché. David se rozhlédl a potom se podíval na Paula. „Perth se začal vylidňovat,“ prohlásil a 
odvrátil se. „Naplňuje se tvůj sen,“ řekl a Paulovi se zdálo, že v jeho slovech slyšel náznak hořkosti. 
Jenom mlčky přikývl. „Tak co potřebuješ?“ zeptal se David. 
Paul se nadechl. „Chtěl jsem se zeptat, jestli by nám Janusané nemohli nějak pomoct,“ odpověděl 
Paul. 
David se ušklíbl. „V čem?“ 
Paul pokrčil rameny. „Třeba by mohli nějak přesvědčit císaře Společenství, aby zbytečně nezabíjel 
sebe i ty čtyři miliardy lidí, kterým vládne.“ 
David otočil hlavu k nebi a zavrtěl hlavou. On i Paul bezděčně zpomalili. „Čtyři miliardy lidí,“ řekl 
David tiše. „Čtyři miliardy osobností.“ Podíval se na Paula. „Bylo by hrozné, kdyby všechny umřely, 
že?“ zeptal se. Paul přikývl. „Ale proč ti to vlastně připadá tak hrozné?“ pokračoval David. 
Paul zmateně zavrtěl hlavou. „Jsou to přece lidi.“ 
David přikývl a zastavil se. „Ano, jsou to lidi. Ale co dál? Nechceš, aby umřeli, protože jsou to lidé? Ale 
ty je přece neznáš. Tak proč je prostě nenecháš umřít, když to chtějí?“ 
„Co to je za divné otázky?“ Paul nevěděl, co si má myslet. 
David potřásl hlavou. „To nejsou divné otázky, Paule. Zamysli se nad tím.“ 
Paul znovu zavrtěl hlavou a vykročil. Jak bych je mohl nechat jenom tak umřít? Jsou to přece lidi jako 
já. Ale potom se zarazil. Jenomže David má pravdu. Nechci je nechat umřít, abych měl čisté svědomí. 
Podíval se na Davida, který mlčky kráčel vedle něho. „Proč se mě na to ptáš?“ zeptal se. 
David se usmál. „Jenom tak. Protože mě to teď napadlo. Protože mě baví ptát se na nesmyslné 
otázky. A Cizince taky. Ale co se týče tvojí žádosti, musím tě zklamat. Cizinci nám nechtějí pomáhat. 
Ne takhle.“ 
„Ale proč?“ zeptal se Paul. 
David pokrčil rameny a znovu vykročil. „Taky to úplně nechápu. Myslí si, že když druh nedokáže 
překonat krizi, k jejímuž vyřešení má prostředky, nezaslouží si přežít.“ 
Paul zavrtěl hlavou. „Ale proč se s námi potom vůbec spojovali?“ 
David znovu pokrčil rameny. „Chtějí nás poznat.“ 
Paul nechápavě rozhodil rukama. „Ale proč nám nepomůžou, když mají možnost?“ 
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„Nechtějí námi manipulovat.“ 
Paul se krátce zasmál. „Nechápu jejich logiku.“ 
„Ani já ne. Tedy moje lidská část ji nechápe.“ David se otočil k Paulovi. „Neuvažují jako my, nejsou to 
lidé, v tom je ten základní problém.“ 
Paul stiskl rty. „Takže nám nepomůžou,“ prohlásil. 
David zavrtěl hlavou. Chvíli šli mlčky. Potom se David usmál. „Nic si z toho nedělej, Paule,“ řekl. 
Paul odmítavě zavrtěl hlavou. „To se ti lehko řekne.“ 
David se znovu usmál a zadíval se na chodník. „Nikdy nedokážeš všechno, co bys chtěl. Nemůžeš se 
sám pasovat do role spasitele lidstva, s tím se prostě musíš smířit. Pokud někdo nechce být 
zachráněn, těžko ho můžeš nutit.“ Paul pokrčil rameny. Jenomže já mám povinnost zkusit je zachránit 
i proti jejich vůli, pomyslel si. 
 

XI. 
 

Osm měsíců do dopadu 
 

*** 
 
John se díval na simulaci Alléktó vznášející se nad stolem. Okolo stolu stálo několik techniků a 
robotiků a snažili se přijít na to, jak rozbít asteroid tak, aby Zemi uškodil co nejméně. Základní návrh 
už byl prakticky hotový, dolaďovaly se už jenom detaily. 
Jeden z robotiků přikývl. „Takhle to asi bude nejlepší,“ prohlásil a zobrazil vedle simulace Alléktó svůj 
návrh. „Ovládání raket napojíme na jednoduchý robotický mozek, který bude provádět výpočty a ve 
vhodný okamžik zapne teleport. Musím jenom vědět, jak dlouho se budou rakety s ostatním 
zařízením teleportovat.“ S tázavým výrazem se obrátil na Johna. 
Ten pokrčil rameny. „To není problém. Jenom mi řekněte, kam se mají teleportovat, abych mohl 
vypočítat dobu potřebnou k teleportaci.“ 
Robotik se pousmál. „Trochu začarovaný kruh, že?“ zeptal se a rozhlédl se po ostatních. „Mohl byste 
někdo prosím zobrazit nejbližší možný bod rozpadu asteroidu?“ Jeden z techniků kývl a splnil 
požadavek. Robotik kývl. „Děkuju. Kolik času bude potřeba k umístění raket?“ zeptal se. 
„Mělo by proběhnout během dvou hodin, ale měli bychom raději mít nějakou rezervu.“ 
„Můžeme na Alléktó rakety poslat, ještě když bude třeba týden od nás,“ navrhl a podíval se na Johna. 
Ten jemně zavrtěl hlavou. „To je pořád ještě příliš dlouhá doba. Možná jsem zbytečně paranoidní, ale 
zpoždění při komunikaci se mi zdá moc velké.“ 
Jeden z techniků pokrčil rameny. „Neměli bychom s roboty vůbec komunikovat,“ namítl. 
John přikývl. „Já vím, ale jistota je jistota.“ 
Robotik povytáhl obočí. „Tak čtyři dny?“ zeptal se. 
John po chvilce váhání kývl. „Ano, čtyři dny by měly stačit.“ 
 

*** 
 
David se posadil naproti dveřím a odpočítával sekundy, než se ozve zaklepání. Bavilo ho přivádět lidi 
do rozpaků tím, že je pozval dál těsně před tím, než zaklepali, nebo že je oslovil jménem, aniž by se 
na ně byť jen podíval nebo je slyšel mluvit. Tentokrát byl ale zticha a čekal na zaklepání. Věděl, že 
k němu jdou Kristine a Petr a zejména Kristine nechtěl moc dráždit. Zavřel oči a vnímal, jak se blíží. 
K tomu, aby vnímal okolí, nepotřeboval mít otevřené oči. Těsně před tím, než se ozvalo zaklepání, 
otevřel oči a usmál se. 
Jsi pobavený, zaznělo mu v hlavě. 
Ano. Už to dokážete poznat, konstatoval a soustředil se na přivítání návštěvy. 
„Dále,“ zavolal. 
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Vešli Kristine a Petr. Zavřeli za sebou dveře. „Ahoj,“ pozdravil trochu rozpačitě Petr a Kristine ho 
poněkud rázněji následovala. 
„Jak se vede?“ zeptala se. 
David se usmál. „Celkem dobře. Sedněte si,“ vybídl je. Návštěvníci poslechli. David je chvíli pozoroval 
a mlčel. 
Nakonec promluvila Kristine. „Předpokládám, že víš, proč jsme přišli?“ zeptala se. 
David stiskl rty a pokrčil rameny. „Ne, nevím,“ odpověděl. 
Kristine se zatvářila trochu nespokojeně. „Přišli jsme se rozloučit,“ vstoupil do hovoru Petr. 
David se snažil tvářit přiměřeně udiveně, ale nedokázal skrýt náznak úlevy. 
Kristine si jeho výrazu zřejmě všimla, protože se jí na obličeji objevilo něco mezi úšklebkem a velmi 
ostrým úsměvem. „Odlétáme na Insanii,“ prohlásila. 
David se usmál. „Doufám, že se vám tam bude líbit.“ 
„Chtěli jsme se zeptat, jestli to tady zvládneš,“ pokračoval Petr. 
David pokrčil rameny. „Asi budu muset,“ odpověděl, ale díval se přitom na Kristine. 
Proč si ze mě chceš pořád utahovat? ozval se mu v hlavě Kristinin hlas. Kristine věděla, že její zprávu 
slyší i Cizinci, ale zřejmě se to rozhodla riskovat. 
A proč se ke mně pořád chováš jako k věci, kterou použiješ a zahodíš? opáčil David. 
Zdálo se, že Kristine je překvapená. Jak jsi na to přišel? David se usmál a podíval se na Petra. 
Ten viděl, že mezi Davidem a Kristine zřejmě probíhá nějaká výměna názorů, a tak jenom seděl a 
čekal. „No, doufám, že vám na Insanii bude dobře,“ zakončil David. 
Návštěvníci to pochopili jako rozloučení a zvedli se. Když už byli ve dveřích a rozloučili se, uslyšel 
David v hlavě ještě jednou Kristinin hlas. Kdo teď vlastně jsi? zeptala se. 
David s úsměvem potřásl hlavou. Proč to všichni chtějí vědět? opáčil. Copak ty snad víš, kdo jsi? 
Všichni chcete odpovědi na velké otázky. Jenomže těžko ti můžu dát odpověď na otázku, které 
nerozumím. Odpověz si nejdřív ty a pak se můžeš ptát. Když Kristine s Petrem odešli, zavřel David oči. 
Klademe si otázky, které nepotřebují odpověď, ozvali se Cizinci. 
Ale lidé si pořád myslí, že ty odpovědi potřebují, opáčil David. A možná na tom něco bude. Proč jinak 
bychom se měli ptát? Jaký mají smysl otázky pro otázky? 
Stejný jako odpovědi, které jen znáš a nemůžeš s nimi nic dělat. Nemůžeš na nich nic změnit, ale 
přesto víš, že nejsou definitivní, že nikdy nebudou definitivní, dokud nenajdeš správnou otázku. Mají 
smysl proto, že nás neustále nutí přemýšlet a hledat jiné významy v tom, co si myslíš, že dokonale 
znáš. 
 

*** 
 

Paul se pohodlně usadil a zapnul iluzor. Jako oficiální vedoucí projektu byl pozván na schůzku, na 
které se měla řešit otázka, co udělat se Společenstvím. Před Paulem se objevili zástupci všech zemí a 
Martin, jakožto zástupce druhého projektu. Paul si uvědomil, jak se mu ulevilo, že tam není také 
Land. Rozhlédl se po všech obličejích a pro sebe se usmál. Tolik mocných lidí, pomyslel si. Ale stejně 
jich je málo, pokud mají rozhodnout o osudu čtyř miliard. 
Schůzku zahájil Brooken. „Jsem rád, že jste se všichni dostavili,“ řekl. „Musím vám říci, že jsem velice 
dlouho a důkladně zvažoval, jestli tuhle schůzku svolám. Jde totiž o to, že jsem jménem Federace 
s císařem Východoasijského společenství uzavřel příměří do doby, než dopadne asteroid, a slíbil jsem 
mu, že se Federace nebude vměšovat do záležitostí Společenství. Za tento slib a vydání občanů 
Společenství získala Federace zpět své občany. Císař tedy dohodu dodržel a teď je řada na Federaci. 
Ale upřímně řečeno si myslím, že v tomto případě je nemorální a neodpustitelné dohodu spíše 
dodržet než naopak.“ Všichni souhlasně pokývali hlavami. „Ale aby mohla Federace něco podniknout, 
potřebuje podporu ostatních států.“ 
„Velký Chalífát uzavřel se Společenstvím podobnou dohodu,“ prohlásil zástupce Chalífátu. „Ale stejně 
jako Federace národů považuje za svou povinnost pomoci občanům Společenství.“ 
Vstal zástupce Monaka. „Po pravdě řečeno, nevím, jak by mohlo Monako pomoci, ale pokud pomůže 
jeho podpora, pak ji s radostí poskytne.“ Zástupce Libye souhlasně přikývl. 
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Zástupce Grónska potřásl hlavou. „Ale Společenství se uzavřelo dobrovolně. Odřízlo se od sítě a 
přestalo komunikovat se světem. Je to jeho volba.“ 
Paul nesouhlasně stiskl rty. „Promiňte,“ oval se, „ale tady jde o ty lidi. Oni si nezvolili smrt, nebo o 
tom alespoň nic nevíme. Zvolil za ně jejich císař.“ 
Zástupce Grónska pokrčil rameny. „Ale máme právo do toho zasahovat?“ 
„Máme povinnost zasáhnout,“ namítl Paul. 
„Nehodlám nikoho zachraňovat násilím,“ vstoupil do toho Brooken. „Chtěl bych jenom dát těm lidem 
příležitost se zachránit. Pokud se potom rozhodnou zemřít, nebudeme je moci nutit. Ale musí se 
rozhodnout dobrovolně.“ 
„A jak bychom to měli provést?“ zeptal se zástupce Libye. 
„To je právě to, proč jsem vás pozval,“ odpověděl Brooken. „Musíme přijít na nejlepší řešení. Zatím 
mě napadlo jen jedno. Pokud se spojíme, máme nad Společenstvím mnohonásobnou převahu. 
Můžeme císaře přinutit, aby dal lidem na výběr. Kdo se bude chtít zachránit, bude moci odejít, kdo 
ne, zůstane ve Společenství.“ 
„Ale císař si přece musí být jistý, že by případnému útoku odolal, když udělal něco takového,“ namítl 
zástupce Monaka. 
Zástupce Velkého chalífátu zavrtěl hlavou. „Ne, jen věří, že dodržíme dohodu. Nechápe, proč bychom 
se měli angažovat ve Společenství, když nás nijak neohrožuje,“ prohlásil. 
Brooken přikývl. „Taky si myslím. Ale pokud v zájmu těch lidí přestaneme hrát podle pravidel, 
můžeme ho přinutit, aby jim dal možnost přežít.“ 
Paul nespokojen zavrtěl hlavou. „Pokud máme opravdu takovou převahu, nebylo by nejlepší prostě 
dobýt Společenství a zachránit všechny?“ zeptal se. 
Brooken zavrtěl hlavou. „Ne, pane Belnere, nebylo. Doby, kdy jsme se snažili někoho zachraňovat i 
proti jeho vůli, jsou pryč. Musíme je nechat svobodně se rozhodnout.“ Paul stiskl rty. Nemůžeme 
nikoho nutit žít? pomyslel si. A můžeme se dívat na to, jak umírá? „Ale jestli chceme udělat to, co 
jsem navrhl, musíme to udělat co nejdřív,“ pokračoval Brooken. Všichni znovu přikývli. „A proto jsem 
pozval vás,“ řekl Brooken a obrátil se k Paulovi a Martinovi. „Chtěl jsem se zeptat, jestli jste schopní 
těm lidem poskytnout útočiště.“ 
Paul pokrčil rameny. „Kdybychom s jejich stěhováním začali hned, možná by se to dalo stihnout,“ 
prohlásil. „Při plánování projektu jsme pro jistotu počítali se všemi třinácti miliardami lidí. Ale pokud 
začneme dejme tomu za dva měsíce, už asi nestihneme přestěhovat všechny.“ 
Brooken přikývl a obrátil se k Martinovi. Ten byl očividně v rozpacích. „Problém je v tom, že 
podzemní města ještě nejsou dokončená. Ale části z těch lidí bychom určitě byli schopní zařídit 
bydlení,“ dodal rychle. 
Brooken spokojeně přikývl. „Takže tohle je vyřešené.“ Tázavě se obrátil k zástupcům ostatních zemí. 
„Teď už mi jenom zbývá zeptat se, jestli jste ochotní Federaci pomoci.“ Tázavě se na ně zadíval. 
Všichni postupně přikývli. A tohle všechno nám mohli Cizinci ušetřit, pomyslel si Paul. Se svými 
schopnostmi mohli to, co nám bude trvat měsíce, udělat za několik minut, pomyslel si Paul. Proč nám 
nechtějí pomoci? 

 
*** 

 
Andrew na okamžik vzhlédl od práce a vstal. Protáhl se, napil a s určitou pýchou se zadíval na svůj 
výtvor, který se vznášel nad stolem. Muž, který mu zadal úkol vytvořit pro Insanii obranný systém, se 
ještě neozval a Andrew začínal pochybovat o tom, že se to vůbec někdy stane. Ale nijak zvlášť mu to 
nevadilo. Bral nápad vytvořit obranný systém odolný proti Janusanům jako výzvu a bavil se jeho 
vymýšlením ve volných chvílích, kdy potřeboval vybočit z rutiny každodenní práce. Vycházel hlavně 
z toho, že Janusané nemají rádi chaos. Podle toho, co se o nic dozvěděl, ve všem hledali řád, i kdyby 
měl být sebesložitější. A to byl problém. V programech obranného systému se musely příkazové 
sekvence neustále obměňovat a nesměly se opakovat v pravidelných řetězcích. Andrew zjistil, že mu 
hodně pomáhá, když si vytváření příkazových sekvencí představí jako hudbu. Měl několik hlavních 
témat, která se ale neustále obměňovala a prolínala, vytvářela nekonečné variace a v náhodných 
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intervalech se zase vracely jejich původní části. Když měl hotový tento základ, vpletl do něho ještě 
šum. To byly matoucí tóny, které s tématem nijak nesouvisely, ale místy ho připomínaly, maskovaly 
ho, když se vracelo v původním znění. Výsledkem bylo něco, co vypadalo jako chaos. Kdyby Andrewa 
někdo před něco takového postavil a požádal ho, aby rozluštil alespoň jednu sekvenci, asi by to bez 
návodu nedokázal. A byl si jistý, že by to nedokázala ani většina robotických mozků, hlavně proto, že 
robotický mozek, kterému Andrew svěřil řízení celého systému, fungoval na jiném principu než 
většina ostatních. Ale přesto si nebyl jistý, jestli by dokázal mimozemšťany obelstít. Bál se, že ne, že 
Janusané jsou mnohem složitější, než si myslel. 
 

*** 
 

Martin se udiveně zadíval na poslední zprávu o pokračování stavby. Nějak si pospíšili, pomyslel si. 
Podzemních měst už nezbývalo dokončit mnoho a problémem byla hlavně bezpečnostní opatření, 
která zpomalovala stavbu. V posledních týdnech se ale rychlost stavby záhadným způsobem zvýšila. 
Martin zavrtěl hlavou a vzpomněl si na Paulovu předpověď. Land udělá všechno možné i nemožné, 
aby města dokončil, i kdyby je měl vyčarovat, pomyslel si a trochu se ušklíbl. Že by získal magické 
schopnosti? Zadíval se na mapu, kde byl vidět postup stavby a nespokojeně zavrtěl hlavou. To je 
divné. Jak je možné, že se stavba tak zrychlila? uvažoval. Že by se vykašlali na dodatečná bezpečnostní 
opatření a ani mi o tom neřekli? pomyslel si, ale potom potřásl hlavou. Ale to by přece Land neudělal. 
A ostatní by mu to museli schválit. Ale to je přece blbost. Proč by riskoval, že se města zřítí? Tak 
hloupý přece není. Přece nemůže kvůli pocitu zadostiučinění riskovat smrt lidí, co budou uvnitř, až 
Alléktó dopadne, ujišťoval se Martin, ale pořád v něm zůstával stín podezření. Budu si to muset ověřit, 
pomyslel si. 
 

*** 
 

Brooken se rozhlédl po místnosti. Byly v ní simulace zástupců všech zemí kromě Společenství. „Podle 
posledních informací, které o Společenství máme, víme, že si vytvořilo účinnou obranu podél celých 
hranic,“ prohlásil Brooken. „Ale pokud zaútočíme najednou ze všech stran, nemá šanci. Je možné, že 
pořád ještě schovává v rukávu eso, o kterém nevíme, ale myslím, že v průběhu války jsme přišli na 
všechno, co by mohlo skrývat. A teď by se navíc mělo vyplatit riskovat, protože císař neočekává útok, 
alespoň v to doufám.“ 
„Takže jaký bude postup?“ zeptal se zástupce Velkého chalífátu. 
„Obklíčíme Společenství tak, aby se nemohlo bránit, a potom dáme císaři ultimátum,“ odpověděl 
Brooken. Nadechl se. „A potom budeme čekat, jak zareaguje.“ 
 

XII. 
 

Šest měsíců do dopadu 
 

*** 
 
Na síti se začaly objevovat články pocházející ze soukromé databáze. Autor v nich komentoval 
současné dění, včetně obklíčení Společenství a dotkl se i Cizinců. David se odpojil od sítě a zamyšleně 
se zadíval na zeď. 
Zajímalo by mě, co chce, pomyslel si. 
A musí něco chtít? 
Už nás přece znáte natolik dobře, abyste věděli, že ano. 
Vždyť jen komentuje situaci. To dělají všichni lidé. 
Ale tenhle chce něčeho dosáhnout. Jinak by svoje úvahy nezveřejňoval. 
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Zatím není nebezpečný. 
Netvrdím, že je nebezpečný. Jen mě to zajímá. 
 

*** 
 

Císař Východoasijského společenství na ultimátum zatím nezareagoval. Brooken si nebyl jistý, co to 
znamená a přemýšlel nad tím, jestli neudělal chybu, když porušil příměří. Ale i když se pokusil oprostit 
od osobních pocitů, musel připustit, že to, co udělal, bylo jediné přijatelné řešení. Věděl, že i když lidé 
jsou nervózní z toho, co by mohlo z nového konfliktu vzejít, nikdy by mu neodpustili, kdyby prostě 
složil ruce do klína a nedělal nic. Jako hlava nejmocnějšího státu měl v jejich očích povinnost zakročit, 
i kdyby to k ničemu nevedlo, a on to věděl. A stejně tak věděl, že by ani sám sobě nedokázal odpustit 
to, že se alespoň o něco nepokusil. A tak čekal a doufal, že z jeho pokusu nevzejde více zlého než 
dobrého. 
 

*** 
 
Schůzka skončila poměrně brzy. Martin se postavil blízko dveří a čekal, až vyjde Land. Ten se za 
chvilku objevil a chystal se odejít. „Pane Lande,“ zavolal na něho Martin. 
Land se zmateně otočil, a když poznal Martina, usmál se. „Dobrý den,“ pozdravil. 
„Dobrý,“ odpověděl Martin a přidal se k Landovi. „Spěcháte?“ zeptal se. 
Land potřásl hlavou. „Ani moc ne. Potřebujete něco?“ 
Martin přikývl. „Chtěl jsem se jenom zeptat, jak jste dokázal zrychlit stavbu,“ prohlásil. 
Land pokrčil rameny. „To na mně nezávisí,“ odpověděl, ale Martinovi to neznělo moc přesvědčivě. 
Trochu se usmál. 
„Ale mohl byste o tom něco vědět.“ 
Land se k němu napůl otočil. „Těžko můžu vědět něco víc než vy, když jste oficiální mluvčí projektu.“ 
Martin pokrčil rameny. „Přece jenom jste z vedení,“ opáčil. 
Land stiskl rty. „Chcete mi říct, že vám něco zamlčuji?“ zeptal se. 
Martin zavrtěl hlavou. „Ne, to ne. Jenom je to… zvláštní.“ 
Land přikývl. „Zvláštní, to ano. Ale je to asi tím, že limit se krátí a před koncem se vždycky udělá nejvíc 
práce.“ 
Martin přikývl. „Tak už vás nebudu zdržovat. Děkuju.“ 
„Není za co,“ odpověděl Land a nastoupil do auta. Martin už si prověřil všechny dokumenty o 
nejnovějších městech a všechno se zdálo být v pořádku. Ještě je mohl jít osobně zkontrolovat, ale to 
se mu zdálo zbytečné, a protože nechtěl osobními kontrolami ještě více narušit už tak dost napjatý 
vztah s Landem, který by se o kontrolách určitě dozvěděl, spolehl se na dokumenty. Věřil jim i proto, 
že je nezpracovával jenom Land. Osobní prohlídky všech nově postavených měst by navíc byly 
zdlouhavé a náročné a Martin nechtěl vzbuzovat dojem, že stavitelům nevěří. 
 

*** 
 

Paul se zadíval na fotografie z Insanie a s úsměvem zavrtěl hlavou. Lai se nepokrytě culila. 
„Historikové by nám dali,“ prohlásila. 
Paul potřásl hlavou. „Historikové můžou být rádi, že se ty budovy vůbec zachrání,“ opáčil. 
Lai přikývla. „No to jo, ale přece jenom, Eiffelovka vedle znovu sestavené Cheopsovy pyramidy, to je 
trochu moc.“ 
Paul pokrčil rameny. „Stojí vedle sebe, dokud se nerozhodne, kam s nimi,“ odpověděl. „Třeba na 
Insanii vznikne rozsáhlá muzejní sbírka s názvem Památky planety Země.“ 
Lai se usmála. „Možné to je. A za pár generací tam budou chodit děti a divit se, proč někdo stavěl tak 
divné budovy, když nemají žádný účel.“ 
Paul pokrčil rameny. „Aspoň budou vědět, kde mají kořeny.“ 
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Lai potřásla hlavou. „Nebudou to vědět o nic líp než my. A my aspoň žijeme na stejné planetě jako 
naši předkové. Je už nebude k Zemi vázat vůbec nic.“ 
 

*** 
 

Brooken se díval na simulaci císaře Východoasijského společenství. Císař se snažil tvářit neutrálně, ale 
bylo vidět, jak je rozčilený náhlou agresivitou okolních států. Hovor probíhal zvláštní linkou, jedinou, 
kterou si Společenství ponechalo a účastnili se ho i zástupci ostatních států. Brooken byl rád, že císař 
konečně zareagoval. Bylo to příjemnější než na Společenství zaútočit, protože to by do už tak dost 
nestabilní situace vneslo jen další neklid. Jak tak Brooken pozoroval mladičkého císaře, jak stojí sám 
proti mnohem mocnějším soupeřům, přišlo mu ho skoro líto, ale potom si připomněl, proč se do 
téhle situace dostal. 
Císař se krátce usmál. „Vidím, že jste se rozhodli pokračovat v jednáních,“ prohlásil. „Dali jste mi 
ultimátum,“ pokračoval klidným hlasem. „Nechápu ale, proč jste to udělali.“ Rozhlédl se po 
simulacích všech přítomných. Ovládal se téměř dokonale. V obličeji mu nezaškubal ani sval, jen jeho 
oči prozrazovaly vztek, který v něm doutnal. 
„Museli jsme to udělat, protože jste ohrozil životy svých poddaných, Vaše Veličenstvo,“ odpověděl 
zástupce Velkého chalífátu ostře. 
Císař se na něho zadíval. „Mých poddaných,“ zopakoval. „Ano, mých poddaných. Proč se tedy pletete 
do věcí, do kterých nemáte co zasahovat?“ Přestal dbát na diplomacii a na všechny se zadíval 
pohledem ne císaře, ale člověka, kterému se hroutí plány a on se s tím nehodlá smířit. Obrátil se na 
Brookena. „Nabízel jste mi pomoc s ochranou před asteroidem. Odmítl jsem ji a domníval jsem se, že 
jste to pochopil. Společenství nepotřebuje ničí pomoc.“ 
Brooken stiskl rty. „Vy si to možná nemyslíte. Ale my máme povinnost zachránit lidi, kterým hrozí 
smrt, ať už jsou to vaši poddaní, nebo ne.“ 
Císař se téměř nepostřehnutelně ušklíbl. „Chcete šlechetně zachraňovat mé poddané. Ale my 
opravdu nepotřebujeme pomoc. Jenže vy to zřejmě nechápete.“ Potřásl hlavou. „Pokud chcete 
někoho zachraňovat, zachraňte nejdříve sebe. Myslíte si, že se zachráníte před smrtí, ale jinou jste si 
přivedli až domů, a dobrovolně. Chcete zachraňovat mé poddané, a přitom jste se spojili s bytostmi, o 
kterých nevíte vůbec nic. Spoléháte se na jejich dobrou vůli, na to, že vám neublíží. Ale jakou máte 
záruku?“ Zavrtěl hlavou. „To je sebevražda.“ 
„Vaše Veličenstvo, teď není čas na moralizování,“ podotkl monacký kníže. 
Císař se pousmál. „Ano, chápu. Moje argumenty neobstojí proti vašim zbraním.“ 
Brooken zavrtěl hlavou. „Vaše Veličenstvo, domnívám se, že nemáte na vybranou.“ 
Císař se nepřestával usmívat. „Já to vím, pane prezidente. Ale nechápu, co po mně chcete. Porušili 
jste dohodu a obklíčili jste Společenství. Tak na co ještě čekáte?“ 
Brooken se zhluboka nadechl, aby potlačil zlost, která se v něm zvedla. „Chceme jen, abyste svým 
poddaným dal příležitost.“ 
Císař povytáhl obočí. „Takže chcete, abych je nechal rozhodnout se, jestli chtějí zůstat, že?“ zeptal se. 
Všichni přikývli. Císař zamyšleně naklonil hlavu. „Jenže odpusťte, ale jak vám můžu věřit, že potom 
Společenství necháte na pokoji?“ zeptal se. 
Brooken už to nevydržel. „Odpusťte, ale byl jste to vy, kdo začal tuhle nesmyslnou válku.“ 
Císař přikývl. „Ano, máte pravdu, pane prezidente. A vy ji chcete skončit s čistým štítem, že?“ Zdálo 
se, že se zamyslel. „Dobře, dám svým lidem na výběr. Ti, kteří si myslí, že potřebují pomoc, mohou 
odejít. Je to to, čeho jste chtěli dosáhnout?“ zeptal se. Když viděl, že všichni souhlasí, ještě jednou se 
usmál. „A teď mě prosím omluvte. Nashledanou.“ Jeho simulace zmizela a potom se rozloučili i 
ostatní zástupci států. Nakonec v kanceláři zůstal sám Brooken. Zamyšleně potřásl hlavou. Přivedli 
jsme si domů smrt. Copak se někdo prosil o to, aby se Janusané ozvali? A co máme dělat jiného než 
s nimi spolupracovat? Válčit s nimi? Mělo by to vůbec cenu? 
 

*** 
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David stál uprostřed pokoje s rukama založenýma na prsou. Cítil se zvláštně vyrovnaně. Zdálo se mu, 
že všechno odeznívá do ztracena, celý jeho život, všechno, čím kdy chtěl být, se rozplývalo do 
nenávratna. Cítil se téměř šťastně a uvědomil si, že se těší na každý nový den, a to se mu dříve 
nestávalo. Asi to bylo tím, že si víc než kdy jindy uvědomoval, že pro něho každý den může být 
poslední. 
 
Uvědomil si, že už nějakou dobu jen tak stojí, a potřásl hlavou. Vydal se do kuchyně napustit si 
sklenici vody, a jak šel, podlomily se pod ním nohy a málem upadl. Napustil si vodu a opatrně se 
posadil. Nevěděl, proč je tak slabý, vysvětloval si to tím, že prostě a jednoduše ztrácí kontrolu nad 
vlastním tělem. Napil se a povzdechl si. Soustředil se na Cizince. Už mu to šlo skoro samo, nemusel 
ani zavírat oči. Okolní svět se rozplynul a on se ocitl mezi Cizinci. Tělo nechal za sebou, zmizela i 
roztěkanost a tupá bolest, kterou neustále cítil někde za temenem. Byl zase sám sebou. 
 
Vítáme tě, ozvali se Cizinci. David neodpověděl a vydal se po vláknech myšlenek do prostoru, který se 
mu jevil téměř nekonečný. Usmál se. Tady byl opravdu šťastný. Vyletěl do vesmíru a díval se na 
mozaiku myšlenek pod sebou. Držel se mostu, který spojoval Zemi, Janus a Insanii. Jako na okraji 
zorného pole vnímal něco, co přednedávnem identifikoval jako síť. Fungovala na podobném principu 
jako myšlenková spojení, ale na to, aby se Cizinci dostali do sítě, do myšlenkových signálů robotických 
mozků, museli vyvinout velkou sílu a David je k tomu nechtěl zbytečně nutit. Když se soustředil, 
dokázal vnímat i myšlenky zvířat, většinou jednoduché a nevýrazné, jako myšlenky malých dětí. 
Neměl bys to dělat, ozvali se znovu Cizinci, ale David je ignoroval. Soustředil se, jak to jen dokázal, aby 
trochu zvýraznil hukot, který byl neustále pod jeho prahem vnímání, a tedy i pod prahem vnímání 
Cizinců. Na chvíli, možná na několik vteřin, kdyby v myšlenkovém světě existoval reálný čas, se mu 
podařilo zachytit jasnější záblesk toho záhadného hukotu. Věděl, že jeho tělo za těch několik vteřin 
draze zaplatí, ale stálo mu to za to. Do světa jako kdyby se najednou vkradly temnější tóny a zabarvily 
ho do indigova. David jim nerozuměl, ale cítil, že jsou daleko a byl tomu rád, protože věděl, že kdyby 
se k těm tónům dostal blíž, mohly by ho smést jako vodopád. Svět se vrátil do původního stavu, 
indigová modř zmizela. David chvíli nedělal nic, jen přemýšlel, co to může být. Proč to děláš? ozvali se 
Cizinci trochu vyčítavě. 
Chci vědět, kdo to je, odpověděl David. 
To nevíme. Může to být vzdálená civilizace, mohou jich být desítky. Proč se to pořád snažíš zjistit? 
Jsem jen zvědavý. 
Ale ničíš se tím. 
David se vztekle vydal trochu níž k Zemi. Čemu by pomohlo, kdybych to nedělal? 
Mohl bys žít déle. David tuhle hádku s Cizinci vedl už nějakou dobu. Nemohli pochopit, proč se 
dobrovolně ničí, proč prakticky páchá sebevraždu. 
A proč bych měl žít déle? Umírám od té doby, co jsem se s vámi spojil. Proč bych to měl zbytečně 
prodlužovat? 
Nechceme ti ubližovat. 
Já vím. Dělám si to sám. Ale k čemu by bylo, kdybych zbytek života strávil tam, v tom vysíleném těle, 
kdybych se snažil vměstnat do toho rozpolceného mozku, když moje osobnost je stejně tady? 
Ale přesto se bojíš smrti. 
Jistěže se bojím. Ale horší než samotná smrt je to pomalé umírání, které mě stejně čeká. Proto utíkám 
sem. Ale to vy přece víte. David se znovu vydal do vesmíru. Nezáleželo mu na tom, jak se bude cítit, až 
se vrátí. Teď mu bylo skvěle. Myslím, že jsme minule nedokončili exkurzi do historie, podotkl. Cizinci 
přisvědčili, a i když David cítil, že úplně nesouhlasí, přece jen ho vzali s sebou do vzpomínek. Věděli, 
že ho nepřesvědčí, a David měl podezření, že mu svoje vzpomínky ukazují rádi, jako kdyby se o ně 
potřebovali podělit s někým, kdo k nim úplně nepatří. 
 

*** 
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Paul se zrovna pokoušel zamyslet nad tím, co všechno se bude muset nechat na Zemi, pokud bude 
chtít přepravit alespoň další miliardu lidí na Insanii, když se ozvalo zaklepání. Paul většinou pracoval 
doma, ale občas chodil i do Výzkumu, jako právě teď. „Dále,“ zavolal a otočil se ke dveřím. Dovnitř 
vstoupil Brown. Vypadal trochu rozpačitě, jako kdyby se bál, že bude rušit. Paul si uvědomil, že ho už 
docela dlouho neviděl. Oba měli svoje povinnosti a většinou se míjeli. Paul se potěšeně usmál. 
„Dobrý den, pane prezidente,“ řekl. 
Brown mu úsměv trochu roztržitě opětoval. „Dobrý, pane Belnere.“ 
Paul se na něho chvilku jen tázavě díval, ale potom se vzpamatoval. „Posaďte se,“ vybídl Browna. 
Ten poslechl a posadil se naproti Paulovi. „Neruším vás?“ zeptal se. 
Paul s úsměvem zavrtěl hlavou. „Ani v nejmenším,“ odpověděl. „Momentálně tady trávím čas 
zbytečnými úvahami. Moc rád vás vidím.“ 
Brown pokýval hlavou. „Víte, mám tak trochu špatné svědomí, že se o vás dostatečně nestarám.“ 
Paul mávl rukou a pobaveně se usmál. Brown zavrtěl hlavou. „Nemávejte rukou. Cítím za vás 
zodpovědnost.“ To Paula skoro dojalo. 
Chvíli se na sebe mlčky dívali. Potom se ozval Brown. „A všechno je v pořádku?“ zeptal se. 
Paul přikývl. „V rámci možností.“ 
Brown přikývl a trochu nervózně si promnul obličej. Pak se usmál. „Vlastně jsem přišel kvůli něčemu 
jinému,“ řekl. „Určitě bych na to měl ještě spoustu příležitostí, ale tahle se mi zdá stejně dobrá, jako 
kterákoliv jiná. Chci vám poděkovat.“ 
Paulovi se na tváři objevil nelíčený údiv. „A za co?“ zeptal se. 
„Splnil jste mi největší sen,“ odpověděl Brown. „Vždycky jsem chtěl objevit nový svět. Nedokázal jsem 
to, ale skrze vás se mi přece jenom splnil.“ Brown se smutně usmál. „I když ten svět nikdy na vlastní 
oči neuvidím. Děkuju.“ A Brown se zvedl a rychle vyšel z místnosti, než Paul stačil něco odpovědět. 
Paul se za ním udiveně díval a potom ho zaplavila vlna sympatie. Větší vyznamenání už mi asi nikdy 
nikdo v životě neudělí, napadlo ho. 
 

*** 
 

Císař poslal zástupcům všech okolních zemí oficiální zprávu o výsledku hlasování. Brooken byl 
překvapený. Možnosti odejít ze Společenství chtělo využít jen něco málo přes miliardu lidí. Byla to 
čtvrtina celkového počtu obyvatel Společenství a Brooken z toho měl nepříjemný pocit, protože to 
znamenalo, že si buď většina obyvatel Společenství byla jistá tím, že jejich vláda vymyslí nějaký plán 
na záchranu před Alléktó, anebo že se skutečně rozhodli spáchat hromadnou sebevraždu. Brooken se 
chvíli obíral myšlenkou, že s pomocí ostatních států na Společenství zaútočí a zachrání všechny třeba 
násilím, ale potom to nechal být. Rozhodli se a on do jejich rozhodnutí nehodlal vstupovat. Jediné, co 
musel udělat, bylo připravit se na příchod miliardy lidí na území Federace. 
 

XIII.  
 

Pět měsíců do dopadu 
 

*** 
 
Lidé ze Společenství, kteří se chtěli přestěhovat, v podstatě emigrovali. Společenství od nich sice 
vykoupilo majetek, ale za opravdu symbolickou cenu. Byli rozděleni zhruba na půl, aby nebylo ani 
jedno místo nadměrně zatíženo. Císař, i když nerad, souhlasil s tím, že mohou zůstat na území 
Společenství, dokud pro ně nebude připraveno místo v plošinách, nebo dokud nebudou hotová 
podzemní města. 

*** 
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Když Andrew vstupoval do budovy, která sloužila jako sídlo prozatímní vlády, pro sebe se pousmál. 
Bavilo ho sledovat reakce lidí na jeho vězeňský náramek. Nejdřív ho rozčilovalo, že na něj všichni tak 
civí, ale postupně si z toho začal dělat legraci. Dorazil k jedněm dveřím a zastavil se. 
 
Když se člověk z prozatímní vlády, který ho kontaktoval, znovu ozval, prožil Andrew téměř šok. 
Nečekal, že by epizoda o vytvoření vesmírné obrany Insanie měla nějakou dohru. Ale vláda se po 
nějaké době ozvala a bylo na Andrewovi, aby je překvapil téměř hotovým modelem obranného 
systému. Lidé z vlády mu dali k dispozici mnohem dokonalejší přístroje na testování, než k jakým se 
mohl sám dostat, a zdálo se, že o jeho návrhu vážně přemýšlejí. Andrew se nadechl a zaklepal. 
„Dále,“ ozvalo se z místnosti, a Andrew vstoupil. Většinou s ním komunikoval muž, který ho poprvé 
oslovil. Pocházel z Monaka a podle toho, co se Andrewovi podařilo zjistit, zastával funkci jakéhosi 
provizorního vůdce. Zároveň dostal na starost i organizaci insanijské policie a právě i obrany. Když 
Andrew vstoupil, muž se k němu na židli otočil a usmál se. „Dobrý den, posaďte se,“ vybídl Andrewa a 
ukázal na druhou židli naproti své vlastní. Andrew poslechl a také pozdravil. Muž si pro sebe pokýval 
hlavou. „No, zdá se, že váš návrh se všem líbí,“ prohlásil. Andrew se zdvořile usmál. „Bohužel ho teď 
ještě nebudeme moci uskutečnit, to necháme až na oficiální vládě.“ Na okamžik se odmlčel. „Ale 
musím říct, že je opravdu originální.“ 
Andrew potřásl hlavou. „Nemyslím si, že by ve skutečnosti fungoval, alespoň ne dlouho,“ odpověděl. 
„Proč?“ zeptal se muž. 
Andrew stiskl rty. „Protože Janusané jsou… no, jsou jiní. Nedokážu je pochopit, nemůžu přijít na jejich 
systém myšlení.“ 
Muž chápavě přikývl. „Takže proti nim nemáme šanci?“ zeptal se. 
Andrew zavrtěl hlavou. „Pokud by se rozhodli na nás zaútočit, tak asi ne. Pravděpodobně bychom 
neměli šanci.“ Pokrčil rameny. „Ale stejně nechápu, proč si myslíte, že nás ohrožují.“ 
„Já si to nemyslím. Ale je dobré být připravený na všechny možnosti.“ 
Andrew se usmál. „Jak myslíte. Ten můj návrh si klidně nechejte a použijte ho, jestli budete chtít.“ 
Zvedl se k odchodu, ale muž ho zadržel. „Počkejte, ještě se s vámi musím finančně vyrovnat.“ 
Andrew se na chvilku zamyslel, ale potom mávl rukou. „Vyrovnat se se mnou můžete, až ten návrh 
použijete. Do té doby je to jenom myšlenka, která mě stála jenom trochu času a námahy, a já jsem 
obojí investoval rád.“ 
Muž pokrčil rameny. „Jak myslíte. Tak nashledanou.“ 
„Nashledanou,“ odpověděl Andrew a odešel. 
 

*** 
 
„Proč Federace začala řešit problém, když není odhodlaná vyřešit ho úplně? Proč prezident zůstal na 
polovině cesty? Dal možnost přežít čtyřem miliardám lidí odsouzených k smrti, ale té možnosti 
využila jen jedna čtvrtina. Proč? Proč nedostanou možnost přežít i zbylé tři miliardy? Proč se 
prezident uchyluje k alibistickým prohlášením o svobodě volby každého člověka?“ 
 

*** 
 
Paul zamyšleně potřásl hlavou. „Zajímalo by mě, co to znamená,“ prohodil spíš k sobě, ale zaslechla 
to i Lai. 
Pokrčila rameny. „Coby, další pisálek,“ odpověděla. 
Paul potřásl hlavou. „Ne, je to divné. Ty zprávy se šíří moc rychle. Příliš mnoho lidí na ně příliš 
vzrušeně reaguje.“ 
Lai se pousmála. „To je přece normální,“ prohlásila. „Už zbývá jenom necelých pět měsíců. Lidé 
začínají být nervózní.“ 
Paul váhavě přikývl a vypnul iluzor. „Asi máš pravdu. Lidi začínají být nervózní a já začínám být 
paranoidní.“ 
Lai se krátce zasmála. „No, mám pro tebe dobré zprávy. Třeba ti trochu pomůžou.“ 
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Paul zvědavě povytáhl obočí. „Sem s nimi.“ 
„Sondy konečně dokončily průzkum insanijské soustavy. Zdá se, že je ještě slibnější, než se zdálo. A 
konečně se může začít s těžbou.“ 
Paul se usmál. „Máš pravdu, to jsou dobré zprávy.“ Zamyšleně stiskl rty. „Spíš mi připadá divné, že 
zatím všechno funguje tak, jak má.“ 
Lai zavrtěla hlavou. „Tak nepřivolávej nic špatného, ať to vydrží.“ 
 
 

XIV. 
 
 

Čtyři měsíce do dopadu 

*** 
 
Paul se díval na prosebný Martinův výraz a nešťastně potřásl hlavou. „Martine, je mi to moc líto, ale 
nemůžu ti pomoct. Víc lidí se nám prostě do plošin nevleze, ani kdybych se stavěl na hlavu. Už takhle 
muselo na Zemi zůstat hodně věcí, které se měly přestěhovat.“ Martin si povzdechl. „Kromě toho,“ 
pokračoval Paul, „města už jsou přece skoro hotová.“ 
Martin přikývl. „Skoro, to máš pravdu, ale ne úplně. A já chci mít jistotu, že ti lidé budou mít kde 
přežít.“ 
Paul potřásl hlavou. „Až se Land dozví, o čem jsi se mnou mluvil, vyletí z kůže. Tím spíš, že jsem 
převzal část vašich lidí,“ prohlásil. 
Martin se zamračil. „Land by se měl starat o to, aby města byla vůbec hotová včas. Tenhle měsíc se 
musí začít přemisťovat lidé a stejně nevím, jestli to stihneme.“ 
Paul si povzdechl. „Je mi to vážně moc líto,“ řekl. 
Martin mávl rukou. „To nic,“ odpověděl. „A máš pravdu, už nám toho moc nechybí.“ 
 

*** 
 

Brooken složil hlavu do dlaní. Simulace jeho tiskové mluvčí se na něj jen mlčky dívala. Prezident po 
chvíli vzhlédl. „Proč to ti lidé dělají?“ zeptal se. 
Mluvčí pokrčila rameny. „Myslí si, že by měli něco změnit.“ 
Prezident zavrtěl hlavou. „A proč si vzali na mušku zrovna mě? Copak si myslí, že nemám nic na 
práci?“ 
„Četl jste přece ty články,“ podotkla. 
Brooken přikývl. „Četl. A hrozně moc by mě zajímalo, kdo ten dotyčný je.“ 
„A vy to nevíte?“ V hlasu tiskové mluvčí byl slyšet upřímný údiv. 
Brooken si povzdechl. „Právě že ne. A bohužel to nedokážu zjistit. Asi se dobře pojistil. A policii na 
něho pustit nemůžu, protože nedělá nic nelegálního. Jenom kritizuje.“ Znovu si povzdechl. „Tak kolik 
je těch peticí?“ 
„Sedm,“ odpověděla mluvčí. 
„Jenom sedm?“ zeptal se Brooken udiveně. „Myslel jsem, že jich bude víc.“ 
Mluvčí se usmála. „Jenomže je podepsala víc než polovina Federace.“ 
Brooken zavrtěl hlavou. „Zařídíte to, prosím? Řekněte těm lidem něco chytrého a příjemného. Já 
bych asi jenom nadával,“ prohlásil. Mluvčí přikývla a zavěsila. 
 

*** 
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Paul si ještě jednou přečetl svůj výtvor, a potom prohlášení umístil do veřejně přístupné databáze 
Výzkumu. Cítil se trochu provinile. Kvůli občanům Společenství se přestěhování některých lidí muselo 
přesunout na pozdější termín. Všichni chtěli, aby se lidé ze Společenství přestěhovali co nejdříve, ale 
to znamenalo komplikace. Doufám, že to nebudou brát moc osobně, pomyslel si Paul. Ono stejně 
nezáleží na tom, kdy se přestěhují, ale jestli na ně zbude místo. Trochu se ušklíbl. Ostatně taky nemusí 
zbýt místo ani pro mě a pro Lai. Konec konců, máme se stěhovat mezi posledními. Usmál se. Jako 
posádka, která opouští potápějící se loď až po pasažérech, napadlo ho. 
 

*** 
 

Martin stál před Landem. Oba se tvářili neutrálně, ale bylo vidět, že pod klidnou maskou zuří. „Takže, 
pane Johsone, buďte prosím od té lásky a zveřejněte postup stěhování lidí do podzemí. Začneme 
během tohoto týdne,“ prohlásil Land sladce. 
Martin přikývl. „A kdy budou města dokončena?“ zeptal se. 
Land stiskl rty. „Do čtrnácti dnů,“ odpověděl. „Jste spokojený?“ zeptal se. 
Martin přikývl. „Naprosto.“ 
Land přikývl. „A ještě něco,“ řekl a měkkost se z jeho tónu vytratila. Martin kývl, jakože poslouchá. 
„Chtěl bych vás požádat,“ pokračoval Land, „abyste se přestal za mými zády domlouvat s Belnerem. 
Trochu mě to rozčiluje.“ 
Martin povytáhl obočí. „Víte, mě zase rozčiluje, že nabízíte něco, co ještě pořád nemáte.“ 
Land zavrtěl hlavou. „Vy jednoduše podkopáváte projekt,“ prohlásil. 
Martin stiskl rty. „Abych vám řekl pravdu, radši budu podkopávat projekt, než aby umřeli lidé, které 
bych pak měl na svědomí. Nashledanou.“ Raději odešel, protože se bál, že kdyby pokračovali, 
nemuselo by zůstat jenom u slov. 
 

*** 
 
„Kdo jsou vlastně Janusané? Přišli na Zemi na naše pozvání, nebo spíše na pozvání naší vlády. Teď 
jsou tady a snaží se nás přesvědčit, že jsou přátelé. Bezpochyby mají více znalostí než lidé a jsou 
mnohem mocnější. Ale jak si můžeme být jistí, že nás nechtějí ovládnout? Jak můžeme bezvýhradně 
věřit civilizaci telepatů, která by pouhou silou myšlenek mohla zničit lidstvo? Rozhodně nemám 
v úmyslu šířit paniku. Nepochybuji o tom, že se s těmito mimozemšťany dokážeme navzájem 
obohatit a setkání našich civilizací bude úspěšné. Ale to se může stát jen v případě, že si budeme 
moci navzájem důvěřovat. A proto se ptám: Jakou záruku nám Janusané mohou kromě svého slova 
nabídnout? Jak nám zaručí, že za svou důvěru draze nezaplatíme?“ 
 

*** 
 

Paul potřásl hlavou. Ten chlap, nebo ženská, nebo kdo to vlastně je, už mě začíná opravdu štvát, 
pomyslel si. Proč musí do všeho rýpat? Co tím sleduje? Povzdechl si a našel kontakt na Davida. 
David hovor přijal skoro hned. Na tváři měl napůl pobavený, napůl trpký úsměv. „Ahoj Paule,“ 
pozdravil. „Čekal jsem, že zavoláš. Je to kvůli těm zprávám na síti, že?“ zeptal se. 
Paul přikývl. „Jenom jsem tě na to chtěl upozornit.“ 
„Díky,“ odpověděl David. 
„Je to divné,“ pokračoval Paul. „Buď je těch lidí víc, nebo má hodně, opravdu hodně styků. Ty zprávy 
jsou všude. Lidi zase začnou sepisovat petice, uvidíš.“ 
David pokrčil rameny. „Nic s tím nenadělám.“ 
„Nemůžeš zjistit, kdo to je?“ zeptal se Paul. 
David potřásl hlavou. „Já určitě ne. Museli by se do toho vložit i Cizinci, a i tak by to pro ně bylo příliš 
namáhavé. A nevím, jestli by vůbec něco zjistili.“ 
Paul se nespokojeně ušklíbl. „Nelíbí se mi to. Nejlepší by bylo nějak ho zarazit, jenomže netuším, jak.“ 
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David zvolna zavrtěl hlavou. „Nemůžeš ho zarazit. A stejně by to k  ničemu nebylo. Našli by se jiní. 
Ten člověk chce něčeho dosáhnout, a pokud bude dostatečně obratný, nakonec se mu to podaří, i 
když mu v tom budeme bránit. Nedělej si s tím hlavu. Dokážeme se o sebe postarat.“ 
Paul pokrčil rameny. „Jak myslíš.“ David se trochu usmál a bez rozloučení zavěsil. 
 

XV. 
 

Tři měsíce do dopadu 
 

*** 
 
John se spokojeně díval na výsledky testování robotických mozků ovládajících rakety na Měsíci. Zdálo 
se, že fungují bezchybně. Usmál se na okolostojící techniky a robotiky. „Vypadá to, že Alléktó to má 
spočítané,“ prohlásil. 
Odpovědí mu bylo souhlasné zamručení. „Tak teď jenom musíme doufat, že jsme se nepřepočítali,“ 
opáčil jeden robotik. 
 

*** 
 
David ležel na zemi schoulený do klubíčka. Měl pevně stisknutá víčka a třásl se. Opodál seděla Jana a 
na tváři se jí mísil strach se soucitem. „Můžu ti nějak pomoct?“ zeptala se. 
David namáhavě zavrtěl hlavou. Všechno kolem něj se promíchalo. Nedokázal rozeznat, co je reálný 
svět, a co jen jeho představa nebo myšlenky Cizinců. Všechno mu klouzalo mezi prsty, zrak, sluch, i 
smysly, které získal spojením s Cizinci. Bolí to, pomyslel si jen tak do neurčita, protože už se nedokázal 
ani pořádně zachytit vláken, které ho spojovaly s Cizinci. Vznášel se někde v prostoru mezi svým 
tělem a Cizinci. Umírám? zeptal se a snažil se zaostřit na Janu. Nepodařilo se mu to, okolo sebe viděl 
jen vír barev. Pomalu ztrácel kontrolu nad svým tělem. Proč to tak bolí? Myšlenka na smrt k němu 
pronikla jen jako ozvěna něčeho, co kdysi slyšel. Zdálo se mu, že usíná. Bolest přestala a cítil, jak ho 
něco konejšivě houpe na vlnách. Někde v dálce zaslechl úryvek jakési pozapomenuté písničky a začal 
se propadat do slastného zapomnění, když ho tělo přitáhlo zpátky. Nejdřív znovu ucítil bolest a 
potom se začal okolní svět zaostřovat. 
Když byl zase při vědomí, zjistil, že ho Jana drží za ruku. „Bála jsem se, že umřeš,“ řekla. 
David se usmál. „Mohla jsi mě nechat. Nebylo to tak špatné.“ 
Jana zavrtěla hlavou. „To neříkej.“ 
„Stejně umřu. A asi už to nebude moc dlouho trvat,“ odpověděl David. Zavřel oči. „Ale asi jsem tu 
ještě potřeba,“ zamumlal a vyčerpáním usnul. 
 

*** 
 

Brooken se díval na simulace vojenských velitelů. „Máme tu jeden problém,“ prohlásil, „a tím je 
Společenství. Jakmile se všichni přestěhujeme do podzemí nebo na Insanii, bude mít císař volné pole 
působnosti. Chtěl bych mít jistotu, že na nás nezaútočí.“ 
Přihlásil se velitel vesmírné obrany. „Pořád ještě máme zbraně ve vesmíru.“ 
Brooken přikývl. „Jistě, ale chtělo by to něco hmatatelnějšího, co by Společenství bránilo překročit 
hranice s úmyslem obsadit prázdnou Zemi a tím nás vlastně porazit.“ Rozhlédl se po přítomných. Ti 
chvíli přemýšleli a nakonec se přihlásil velitel pozemní armády. 
„Bylo by tu jedno řešení, pokud vám ovšem nevadí, že přijdeme o hodně drahých robotů.“ 
Brooken si povzdechl, ale potom mávl rukou. „Kvůli asteroidu a Společenství už jsme utratili mnohem 
víc. Pár robotů nás nezabije.“ 
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Velitel pokrčil rameny. „No, pár jich zrovna nebude. Mohli bychom obklíčit Společenství roboty 
s dalekým dosahem zbraní a natáhnout před nimi silové pole. A na moři bychom mohli nechat několik 
lodí s dalekým dosahem. To by je mohlo trochu zaměstnat.“ 
Brooken přikývl. „Je to lepší, než se spoléhat jen na dobré slovo císaře. Proveďte to co nejdřív.“ 
Potom se trochu zamyslel. „A pokud vyjde i plán s raketami, budeme mít alespoň pojistku v případě, 
že na nás budou chtít znovu zaútočit.“ 
 

*** 
 

Část Vědeckého výzkumu Federace národů, která zůstávala na Zemi, se stejně jako všechno ostatní 
začala stěhovat do podzemí. Přesun vybavení už probíhal delší dobu, takže stačilo přemístit lidi. 
Nastala asi nejkritičtější fáze celého procesu stěhování jak pod Zem, tak na Insanii. Povrch Země se 
pomalu vyprazdňoval, ale starosti se zdvojnásobily. Na povrchu musely být zesíleny policejní hlídky a 
zostřen výjimečný stav, aby lidé nezačali rabovat. V podzemí už částečně fungovaly všechny služby 
včetně obchodů, do kterých byly dodány zásoby zboží z povrchu, ale všechno bylo řízeno robotickými 
mozky, takže podzemní města zatím vypadala jako města duchů. V podzemí bylo také ještě omezené 
například zdravotnictví a na spotřební zboží musel být zaveden lístkový systém. Bylo nezbytné, aby 
lidé co nejdříve po přestěhování pod zem začali pracovat, jinak hrozilo, že se celý systém zhroutí. 
Proto se přednostně stěhovali zaměstnaní lidé, což nejdříve vzbudilo vlnu odporu. Do doby, než se 
všichni lidé přestěhují, muselo být zastaveno i pravidelné vyučování a studenti dostávali přes síť jen 
samostatné úkoly. Povrch byl s podzemím spojený pomocí sítě, takže nebyl problém 
s dorozumíváním, jen se musela zvýšit výkonnost robotických mozků obstarávajících chod sítě. Vlády 
zatím zůstávaly na povrchu, přestěhovat se měly jako poslední. 
 
Protože byl ve Federaci výjimečný stav a navíc byla pořád ještě oficiálně ve válce se Společenstvím, 
vládl prakticky jenom Brooken. Nebyl ještě úplně diktátor, ale přesto některým lidem začínalo vadit, 
že se moc soustředí do jeho rukou. Na síti se neustále probírala současná situace a podle reakcí na 
komentáře záhadného kritika poměrů se zdálo, že lidé některá Brookenova rozhodnutí příliš nevítají. 
Stěhování do podzemí probíhalo bez přestávky a v horečném tempu. Lidé se stěhovali podle seznamu 
zveřejněného na síti a ti, kteří své jméno našli až téměř na konci, se snažili domoci dřívějšího 
přestěhování. Úřady ale nemohly nic dělat, a tak nervózní lidé museli zůstat na povrchu. 
 
Brown se rozhodl přestěhovat až později. Musel ještě vyřídit hodně věcí a chtěl dohlédnout na 
stěhování zbytku Výzkumu. Byly zastaveny všechny výzkumné projekty, vesmírné lodě byly 
zaparkovány na stabilní oběžné dráze. Všechno, co šlo, bylo přestěhováno a kopie všech záznamů 
byly odeslány na Insanii. Tam byla situace ohledně vědeckého výzkumu ještě nejistá, protože se tam 
sešli vědci ze všech zemí, a tak se musel Brown se svými protějšky dohodnout, jak bude výzkum na 
Insanii organizovaný. To mu ale připadalo jako nejmenší problém. 
Když se díval na postupně se vylidňující město, bylo mu úzko. Teprve při pohledu na lidi odcházející 
do podzemí si uvědomil, co vlastně všem hrozí. 
 

*** 
 

„Proč mimozemšťané neodpovídají? Přednedávnem jsem je žádal o záruku jejich přátelských úmyslů 
a mnozí z vás se ke mně přidali. Proč Janusané mlčí? Nemají nám snad co sdělit? Podle všeho chtějí 
jejich zástupci i se svým mluvčím zůstat na Zemi. Nemáme tedy právo požadovat záruku, že nás 
neohrozí? Jejich mluvčí je člověk. Alespoň on by měl rozumět nejistotě, kterou všichni prožíváme. 
Nebo ho už ovládli natolik, že přestal rozumět lidem? A kdo to vlastně je? Jak to, že mu Janusané věří 
natolik, že ho nechají mluvit svým jménem?“ 
 

*** 
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Měli bychom něco udělat. 
A co? Jakou další záruku chcete lidem poskytnout? Jedině, že byste nám pomohli s asteroidem. 
Ne. Dobře víš, že to nemůžeme udělat. 
Potom tedy nevím, co jiného chcete podniknout. David si uvědomil, že mu někdo volá a přijal hovor. 
Objevila se před ním Lai. Tvářila se ustaraně. „Ahoj Davide. Volám kvůli těm článkům na síti.“ 
Davidovi se na obličeji objevil pokřivený úsměv. „Vy se s Paulem střídáte?“ zeptal se. „Nedávno mi 
kvůli síti volal on.“ 
Lai potřásla hlavou. „Davide, nedělej si legraci. Ten člověk se zbláznil. Viděl jsi, co za zprávy začal 
vypouštět do éteru?“  
David přikývl. „Nezbláznil se. Jenom se ptá na věci, kterým se zatím všichni vyhýbali.“ 
„Ale proč to dělá zrovna teď? Copak nevidí, co tím může způsobit?“ 
David pokrčil rameny. „Třeba to chce způsobit.“ 
Lai zavrtěla hlavou. „Ale proč?“ 
„Kvůli slávě, kvůli domýšlivosti, že může ovlivnit dění, co já vím?“ 
„Davide, musíš něco udělat.“ 
David se upřímně zasmál. „A co? Ten člověk a ostatní, co s ním souhlasí, chtějí záruky. Jaké záruky 
ještě Cizinci můžou poskytnout? Ptá se, jak je možné, že mi Cizinci tak bezvýhradně věří. Copak mu 
mám říct pravdu? Čemu by pomohlo, kdyby lidi zjistili, jaká zrůda s Cizinci na Zemi přiletěla?“ 
Lai se zoufale hryzla do rtu. „Tak dej něco na síť, nějakou reakci, obhajobu, cokoli. Lidé si mlčení 
vyloží jako souhlas.“ 
„Anebo když zareaguju, prohlásí, že potrefená husa nejvíc kejhá,“ opáčil David. „Ale asi je to lepší než 
nic.“ Povzdechl si. „Možná tady měla zůstat Snowriceová s Heartem. Kristine by si na něm smlsla.“ 
Trochu se ušklíbl. „Doufám, že najde nové pole působnosti na Insanii. No nic, pokusím se něco 
udělat.“ 
Lai se vděčně usmála. „Díky,“ prohlásila. 
„Ještě nemáš za co,“ opáčil David a zavěsil. 
 

*** 
 
Paul seděl v písku naproti Lai. Našli si kus pláže, kam skoro nikdo nechodil. Udělali něco jako dohodu. 
Každý den, pokud jim zbyla chvilka, se vydávali do okolí Perthu, kde ještě nebyli. Hledali zapadlá 
zákoutí, zapomenuté ostrovy ticha a tam se vždycky chvíli procházeli nebo jen mlčky seděli. Chtěli si 
uchovat v paměti co nejvíc, protože věděli, že pokud Alléktó skutečně dopadne, Země už nikdy 
nebude taková, jako dřív. Teď mlčky seděli a dívali se na moře napolo ukryté za kamenitým 
výběžkem. Někde na obloze zpívali ptáci. Lai se podívala směrem, odkud zvuk přicházel, a povzdechla 
si. „Tihle asi umřou,“ řekla smutně. Všechna zvířata se nemohla přestěhovat. Do podzemních měst se 
jich stěhovalo tolik, kolik jen bylo možné a potom se jich část měla přemístit i na Insanii do rezervací a 
potom třeba i do volné přírody, ale většina jich stejně musela zůstat na povrchu Země ponechaná 
napospas osudu. 
Paul přikývl. „Asi ano,“ odpověděl. 
Lai položila hlavu Paulovi na klín a zahmouřila oči proti slunci. „Život není fér,“ prohlásila. 
„A nikdy nebyl,“ souhlasil Paul a hladil ji po vlasech. Zadíval se na oblohu. Byla jasná a hluboká. 
Lai se usmála, když uviděla, že zvedl hlavu. „Taky hledáš Alléktó?“ zeptala se. Paul přikývl. Lai se 
smutně usmála. „Vždycky, když se podívám na oblohu, čekám, že tam uvidím ohnivou kouli, která se 
k nám řítí.“ Povzdechla si. „Ale zatím je ještě daleko.“ 
Paul přikývl. „Zatím je ještě daleko,“ souhlasil. 
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XVI. 
 

Dva měsíce do dopadu 
 

*** 
 
David se ušklíbl. Síť nikdy neměl příliš v lásce, i když dobře věděl, že ji potřebuje. A když se propojil 
s Cizinci, z nějakého důvodu si ji zošklivil ještě víc. Signály robotických mozků byly jako vřed na světě 
složeném z mozaiky myšlenek živých bytostí. Tak co tam mám dát? zeptal se. Jakou záruku ještě 
můžeme poskytnout lidem? Dali jste jim k dispozici přehled informací o sobě, dali jste jim nástin svých 
dějin. Možná by pomohl návod, jak vás zničit. 
Teď ses pokoušel o vtip? 
Ale no tak, nemůžu za to, že mi vymýšlení vtipů moc nejde. David se zamyslel. Možná, že mu prostě 
jenom odpovím. Určitě máte nějaké zastánce. Nadechl se a pokusil se zkoncentrovat, ale nepodařilo 
se mu to, a tak s dalším povzdechem zavřel oči a přemístil se k Cizincům. Myšlenky se mu okamžitě 
zaostřily. S mírnou lítostí si uvědomil, že si právě zase zkrátil život, ale nevadilo mu to tak, jak by asi 
mělo. Cizinci už ani neprotestovali a nechali ho v klidu přemýšlet. David si promyslel odpověď a rychle 
se probral, aby stihl napsat reakci ještě před tím, než ho dostihne důsledek jeho výletu. „Vážený 
pane, či vážená paní. Odpovídám jménem Janusanů na to, co jste v posledním měsíci zveřejnil. 
Nejprve vám musím objasnit, kdo jsem. Jmenuji se David Peller a jsem člověk jako vy.“ David se nad 
tou lží trochu pousmál. „Jako člověk chápu vaše obavy z mimozemšťanů a chápu i to, že jim 
nedokážete úplně důvěřovat. Ale na druhou stranu, Janusané lidem poskytli informace o sobě a nic 
netají. Tím, že přiletěli na Zemi, chtěli ukázat, že jsou přátelé, kteří nám důvěřují a nebojí se nás 
navštívit. Ve vašich článcích padla zmínka o zárukách. Jaké další záruky požadujete? Janusané lidem 
poskytli svou historii, odpovídali pravdivě na všechny dotazy. Máte pravdu v tom, že by nás Janusané 
mohli zničit nebo ovládnout pouhou silou myšlenek. Ale copak o jejich přátelských úmyslech nesvědčí 
to, že skutečně přišli v míru? Nejdříve ze všeho musíte pochopit, že Janusané nemyslí ani nejednají 
jako lidé. Nechtějí být blahosklonní, ani nám nechtějí vyhrožovat. Kdyby nás chtěli zničit, už by to 
udělali. Chtějí nás poznat a chtějí, abychom i my poznali je. Pochopte to prosím. Chtějí si s námi jen 
porozumět.“ 
 

*** 
 
Brooken se udiveně zadíval na zástupce Libye, Grónska a Monaka. Všichni zástupci států se měli ještě 
jednou sejít na konferenci o politickém uspořádání Insanie, ale ta se měla konat až za dva týdny. 
„Rád vás vidím,“ prohlásil Brooken. „Přáli jste si se mnou jednat o něčem důležitém,“ dodal. 
Monacký kníže přikývl. Zdálo se, že v tomto jednání bude hrát roli mluvčího. „Chtěli jsme s vámi 
jednat o začlenění do Federace národů,“ prohlásil. Brooken nedokázal skrýt značně překvapený 
výraz. Bylo zvláštní slyšet tato slova právě z úst monackého knížete. Monako si uchovalo nezávislost 
během všech válek i v poválečném sjednocování světa, a vždycky si zachovalo punc prosperity a 
luxusu. Jeho obyvatelé byli na svůj ostrov nezávislosti dlouhá desetiletí patřičně hrdí a nechtěli na 
něm nic měnit. Ale jak se zdálo, časy se změnily. Když kníže uviděl Brookenův výraz, jemně se usmál. 
„Předseda parlamentu vyhlásil referendum a lidé se rozhodli, že je načase vstoupit do Federace. Já 
s tím nic nenadělám, jsem jen zbytečné pozlátko. Nicméně se zdá, že jsem mezi svými poddanými 
oblíbený. Vstup do Federace podmínili tím, že Monaku zůstane oficiální titul knížectví.“ 
Brooken přikývl a podíval se na zbylé dva představitele států. „V Grónsku také proběhlo referendum. 
Lidé se rozhodli pro vstup do Federace.“ 
„A v Libyi také. Je nesmysl zůstávat teď rozdělení.“ 
Brooken znovu přikývl. Rozhodil rukama. „Pokud je to takto, potom nevidím důvod vám ve vstupu do 
Federace bránit. Budu jen rád. Překážky se myslím žádné nevyskytnou, a pokud lidé souhlasí, nemá 
cenu to dále prodlužovat. Formality dořešíme co nejrychleji.“ 
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*** 

 
„Konečně jste odpověděl, pane Pellere! Jsem rád, že jste se ozval alespoň vy, když už mimozemšťané 
samotní mlčí. Nejsem sám, koho přítomnost Janusanů na Zemi zneklidňuje, ovšem to jste mohl 
poznat z diskuzí na síti. Musím věřit tomu, že skutečně tlumočíte vůli Janusanů. Pokud je to tak, jak 
říkáte, pokud nám nechtějí ublížit a chtějí dosáhnout jen vzájemného sblížení našich civilizací, proč 
nám nepomohou? Jsem si jistý, že se svými znalostmi, se svou technologií by to dokázali. Proč 
nedokážou své přátelství skutkem?“ 
 

*** 
 
Kristine si neklidně poposedla. „Petře, musíme něco udělat,“ prohlásila. 
Petr povytáhl obočí. „A co konkrétně máš na mysli?“ Oba už pracovali a hlavně Petr měl práce až nad 
hlavu. Až překvapivě velké množství lidí se po přestěhování na Insanii psychicky zhroutilo. Mohlo za 
to cizí prostředí, stres a občas dokonce i šok způsobený insanijskými zvířaty, nejčastěji obřími 
komáro-housenkami. Někteří lidé prostě nemohli snést pohled na to, jak je míjí obrovský hmyz, i když 
úplně neškodný. Kristine se zhluboka nadechla. „Žijeme v sousedství Janusu, a přitom se tady Cizinci 
ještě ani neobjevili.“ 
„Asi nás nejdřív chtějí nechat zvyknout si na nový domov. Myslím, že kdyby se tady teď objevili, měl 
bych díky nim jen další práci.“ 
Kristine zavrtěla hlavou. „Musí tady být stovky, ne, tisíce lidí, přinejmenším tisíce, kteří se o nich 
chtějí dozvědět něco víc. Měli bychom je kontaktovat.“ 
Petr se usmál. „Můžeme to zkusit. Třeba to k něčemu bude. Pokud ovšem nejsi přehnaně 
optimistická.“ 
Kristine je potřásla nesouhlasně hlavou. „Nejsem,“ prohlásila kategoricky. 
 

*** 
 
„Dnes odpoledne musela policie zasáhnout v tomto domě.“ Reportérka stála před docela hezkým 
rodinným domkem, kolem kterého pobíhali policisté. „Zdržovalo se v něm dvacet osob, které budovu 
odmítaly opustit. Policie je byla nucena evakuovat do podzemních měst násilím, ale než se jí podařilo 
do zabarikádovaného domu proniknout, všechny osoby uvnitř domu spáchaly sebevraždu. 
V současné době probíhá šetření.“ 
Paul vypnul zpravodajství. Dvacet lidí umřelo úplně zbytečně. Proč? Proč se radši zabili, než aby se 
nechali zachránit? 
 

*** 
 
„Vážený pane prezidente, vážení lidé, kteří rozhodujete o osudu nás všech ostatních. Neberte tuto 
zprávu jako útok na svou osobu, berte ji spíše jako zamyšlení člověka nad současným stavem. Za 
necelé dva měsíce se Země srazí s asteroidem. Pokud se nepodaří jej rozbít na dostatečně malé kusy, 
dopadne na povrch. Většina lidí bude snad v bezpečí pod zemí nebo na jiné planetě, takže asteroid 
jen zničí povrch Země, který jsme si zvykli nazývat svým domovem. Zničí zemský povrch a zabije 
zvířata, která na něm zůstanou. Je to kruté, ale nutné. Je ale nutné, aby zabil i tři miliardy lidí, kteří 
zůstanou na povrchu? Nevím, jaký důvod ti lidé měli, aby zůstali vystavení asteroidu. Ale důvod není 
důležitý. Důvod určitě mají i lidé, kteří odmítají opustit domovy a chtějí počkat na smrt v podobě 
Alléktó. A důvod určitě mají i lidé, kteří raději spáchají sebevraždu, než aby se přestěhovali pod zem. 
Proč děláte rozdíly mezi lidmi? Proč jedny chcete zachraňovat násilím a druhým přiznáváte svobodu 
volby?“ 
 

*** 
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Brooken stál před ministryní vnitra a šéfem rozvědky a zasmušile se díval z okna. „Pane prezidente, 
nebylo by přece jen moudřejší jim vyhovět?“ zeptala se ministryně vnitra a vzápětí byla nucena 
přikrčit se pod Brookenovým pohledem intenzivním jako laser. 
„Vyhovět komu?“ zeptal se. 
Ministryně pokrčila rameny. „No… lidem,“ vypravila ze sebe. 
Brooken zavrtěl hlavou. „Vyhovět anonymní síti? Vyhovět lidem, kteří požadují něco tak 
nesmyslného?“ Znovu potřásl hlavou a pohledem probodával vzdálené okno. „Proč to ten člověk 
dělá? Štve lidi proti mně, vlastně proti celé vládě, štve je proti mimozemšťanům. Proč?“ Otočil se 
k šéfovi rozvědky. „Už víte, kdo to je?“ 
Drobný muž zavrtěl hlavou. „Je mi líto, ale ne. Nemůžu ho vystopovat. Je podezřele dobře krytý.“ 
„Magnát?“ zeptal se Brooken. 
Šéf rozvědky pokrčil rameny. „Možná. Ale i kdyby to tak skutečně bylo, moc nám to nepomůže. 
Pokud je to magnát, má desítky falešných identit. A pokud bude opatrný, nepodaří se nám zjistit, o 
koho jde. A jestli někdy odhalí svoje pravé jméno, udělá to jen v okamžiku, kdy si bude jistý, že už mu 
nemůžeme uškodit.“ 
Brooken stiskl rty a zavrtěl hlavou. „Nevím, jestli Monako, Libye a Grónsko udělali dobře. Ve Federaci 
začíná být poněkud dusno. A jestli je to opravdu magnát, tak se zapotíme.“ 
Šéf rozvědky znovu pokrčil rameny. „Třeba je to jen obyčejný nespokojenec.“ 
Brooken se ušklíbl. „Nevystopovatelný nespokojenec. No, budu doufat, že je to pravda.“ 
 

*** 
 
Paul s Lai seděli před Brownem. Paul už se delší dobu zajímal o to, kde vlastně bude na Insanii 
pracovat, a tak jeho i Lai Brown pozval do budovy Výzkumu. Prezident se usmíval, díval se, jak Paul 
s Lai pijí čaj, a tvářil se spokojeně. Po chvíli mlčení se zhluboka nadechl. „No, nebudu vás dlouho 
zdržovat.“ 
Lai zavrtěla hlavou. „To je v pořádku.“ 
Brown pokrčil rameny. „Víte, myslím si, že celý ten svazek mezi Zemí a Insanií moc dlouho nevydrží. 
Na to už je Insania moc samostatná. Vzniká tam něco jako obdoba našeho Výzkumu. Hlavou jsem sice 
pořád oficiálně já, ale není možné, abych to řídil ze Země. Spojují se tam vědci ze všech zemí včetně 
Společenství a já bych byl nerad překážkou toho spojení. Vy se na Insanii asi dostanete ještě ve fázi, 
abych tak řekl rozpracovanosti, ale každopádně místa máte jistá a o práci taky nebude nouze. Celé to 
tam řídí někdejší vedoucí astronomického Výzkumu, takže máte známé na nejvyšších místech.“ 
Usmál se a na chvíli se odmlčel. „Doufám, že se vám tam bude dařit. Jsem zvědavý, jak to všechno 
dopadne.“ 
Paul se pousmál a přikývl. „To asi všichni.“ 
 

*** 
 
Kristine nadšeně zatleskala. Už se jí podařilo s Petrem sestavit dost velkou skupinu lidí se zájmem o 
Janusany, a nebyli to jenom laikové, ale hlavně vědci. Kristine se s širokým úsměvem obrátila na 
Petra. „Víš, co uděláme?“ zeptala se. 
Petr zavrtěl hlavou. „Co?“ 
„Až nás bude ještě o trochu víc, požádáme Výzkum o vytvoření samostatného oddělení pro výzkum 
Janusanů. To by se mohlo podařit, ne?“ 
Petr přikývl. „Mohlo. Dokud ještě Výzkum není úplně sestavený, tak určitě. A možná to i pomůže 
překonat strach z mimozemšťanů.“ 
Kristine přikývla a zatleskala jako malá holčička. „To je ono. Já se tak těším, až se to povede!“ 
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XVII. 
 

Čtyři týdny do dopadu 
 

*** 
 
Andrew se zastavil před budovou, která sloužila jako provizorní ústředí vznikajícího vědeckého 
výzkumu. Na Insanii už víceméně fungovala normální doprava, takže nebyl problém ani s přepravou 
na větší vzdálenosti. Města nebyla pojmenovaná, takže názvy se tvořily zvláštní tichou poštou, a když 
už bylo jisté, že se jméno ujalo, zaneslo se do mapy. Města byla oficiálně značená číselnými kódy, ale 
ty se nikomu nechtělo pamatovat. Město, ve kterém měl Výzkum provizorní sídlo, získalo název 
Sklodowská. Andrew nesměle postával na ulici a přemýšlel, jestli má vůbec jít dovnitř. Nakonec se 
zhluboka nadechl a vstoupil. Budova nebyla zamýšlená jako rodinný dům, ale pro sídlo vědeckého 
výzkumu se stejně nehodila. Byla docela nízká a vypadala spíše jako statek než jako kancelářská 
budova. 
Andrew chvíli bloudil chodbami, na kterých panoval pracovní ruch, až si ho všimla jakási žena. „Co 
potřebujete?“ zeptala se. 
Pohled jí sklouzl k Andrewovu zápěstí, ale k Andrewově úlevě na pásek nijak nezareagovala. „Na síti 
byla zpráva, že Výzkum hledá robotiky, tak jsem se chtěl přihlásit,“ odpověděl Andrew a vlastní slova 
mu zněla hloupě. 
Žena se trochu pousmála. „Aha, ano, robotici. Druhé patro, třetí dveře zleva.“ 
Andrew poděkoval a vydal se hledat robotické oddělení. Když došel ke dveřím, kam ho žena poslala, 
zaklepal. 
„Dále,“ ozvalo se. Uvnitř seděl Andrewovi naprosto neznámý muž. Když Andrew vstoupil, vypnul 
simulaci, na které pracoval. „Co si přejete?“ zeptal se. 
„Jmenuju se Smith…“ začal Andrew, ale muž ho přerušil. 
„Vy jste robotik?“ zeptal se. Andrew přikývl. Muž se usmál. „No ano. Smith. Proč jste nepřišel dřív?“ 
Andrew na něj jen nechápavě zíral. „Chcete se stát zaměstnancem Výzkumu, že?“ pokračoval muž. 
Andrew znovu přikývl. „Ještě, že jste přišel, jinak bych vás musel začít hledat,“ prohlásil muž. Andrew 
se nechápavě usmíval. „Obdivuju vaše práce o robotických mozcích,“ pokračoval muž. „Myslím, že 
tady budete potřeba.“ 
„Takže mě přijmete?“ zeptal se Andrew pomalu. Muž přikývl. 
„Samozřejmě. Potřebujeme každého člověka a někoho jako vy si opravdu nemůžeme dovolit 
odmítnout.“ Andrew s úsměvem zavrtěl hlavou. A já jsem sem málem nešel, pomyslel si. 
 

*** 
 
Paul se převalil na druhý bok, a když si uvědomil, že už neusne, se zívnutím se posadil. Překvapeně 
zaregistroval, že už je jasný den. Slezl z postele a převlékl se. Potom se s dalším zíváním došoural do 
kuchyně. Tam seděla za stolem Lai, snídala a něco si četla. Když uviděla zívajícího Paula, usmála se. 
„Dobré ráno, manželi,“ řekla. 
Paul zavrtěl hlavou. „Prosím tě, nech toho, nebo ti budu říkat drahá choti.“ 
Lai s úsměvem zavrtěla hlavou. Paul si vzal snídani a posadil se naproti ní. Byla neděle a Paul se 
rozhodl pořádně si odpočinout. „Mluvila jsem s Ann,“ prohlásila Lai. 
„Tak brzo?“ podivil se Paul. 
Lai pokrčila rameny. „Na Insanii má den dvacet šest hodin, na to nezapomínej,“ odpověděla. 
„Nicméně,“ pokračovala, „říkala, že to vypadá dobře. Těžba se slibně rozjela, lidi jsou většinou 
s bydlením spokojení, nikdo zatím neposílá stížnosti. Jo a Snowriceová a Heart prý usilují o založení 
samostatného oddělení výzkumu pro zkoumání Cizinců.“ 
Paul se usmál. „No, to je značně odlišná situace od té pozemské, řekl bych.“ 



73 
Katastrofa 

Lai mávla rukou. „Ten chlápek, co si myslí, že má patent na rozum?“ Zavrtěla hlavou. „Zmizí stejně 
jako všichni ostatní jemu podobní.“ 
Paul stiskl rty. „Myslíš? Zatím to tak nevypadá. Ale nebudeme si kazit krásné nedělní ráno.“ 
Lai se usmála. „Už je skoro poledne.“ 
Paul pokrčil rameny. „Tak poledne.“ Chvilku mlčky jedl, ale bylo vidět, že chce něco říct. Lai mlčky 
čekala. Po chvíli si Paul odkašlal. „Víš, napadlo mě, že už nám zbývá necelý měsíc na Zemi.“ Lai 
přikývla a zvážněla, ale Paul se nepřestal usmívat. „Byla jsi někdy na Kilimandžáru?“ zeptal se a Lai 
povytáhla obočí, zaskočená náhlou změnou tématu. 
„Ne. Proč?“ zeptala se. 
Paul se usmál do talíře od snídaně. „Vždycky jsem se tam chtěl podívat,“ odpověděl. „A napadlo mě, 
že tenhle měsíc mám poslední příležitost uvidět ho takové, jaké jsem ho vždycky vidět chtěl.“ Podíval 
se na Lai a úsměv se mu rozšířil. „A tak jsem koupil lístky na zájezd na dnešní odpoledne.“ 
Lai se překvapeně usmála. „Cože?“ zeptala se. 
„Teda, pokud nemáš nic proti,“ dodal Paul. 
Lai zavrtěla hlavou. „Ty jsi blázen,“ řekla. 
„Myslel jsem, že to víš,“ opáčil Paul a uculoval se při tom. 
Lai se rozesmála. „Kilimandžáro! Ale přiznávám, že jsem tam nikdy nebyla,“ dodala. 
Paul se usmál. „Takže pojedeš se mnou?“ zeptal se. 
„No, měla jsem v plánu několik hrozně důležitých věcí, jako třeba povalovat se doma a nic nedělat, 
ale že jsi to ty…“ 
Paul přikývl. „Výborně. Hned jsem věděl, že tu oběť podstoupíš.“ 
 

*** 
 
„Žijeme v paradoxní době. Východoasijské společenství je obklíčeno zbraněmi Federace a Velkého 
chalífátu, ale zástupce mimozemské civilizace tu může zůstat, volně se pohybovat a dokonce se 
přemístit i do podzemních měst, která nás mají zachránit před asteroidem. K bytosti tak cizí, že ji 
nedokážeme úplně pochopit, se chováme lépe než k příslušníkům vlastního druhu. Ano, pane 
prezidente, znám zdůvodnění vašeho rozhodnutí. Chápu váš strach z nepřátelského postoje 
Společenství, ale strach vaše rozhodnutí neomlouvá. Co znamená roztržka mezi dvěma státy, když 
nám všem hrozí smrt? Kam se poděla naše pověstná humanita? Vím, že budu obviněn z šíření paniky, 
ale proč se bojíme lidí, když jsme na Zemi pustili mimozemšťany a jedinou zárukou, že nás neohrozí, 
je jejich slovo? Pane prezidente, vím, že mi mé postřehy máte za zlé, ale nejsem sám. Jsem si jistý, že 
všichni vidí, jak se věci mají, jen se bojí to říct nahlas. Ale každý den vidím, že za mnou stojí víc a víc 
lidí, a tak vím, že nemluvím jen za sebe. Pane prezidente, měl jste možnost zachránit tři miliardy 
životů. Ještě pořád to máte možnost udělat. Za měsíc už bude pozdě. A ještě jedna věc. Pane Pellere, 
proč mi zase neodpovídáte? A Janusané, nebo jak vás mám oslovovat, proč mlčíte? Nemáte snad co 
říct?“ 
 

*** 
 
Vítáme tě. 
Změnili jste se. 
Ano. Ty také. 
Ale vy jste… jiní. Jste lidštější, jestli se to dá říct. 
To se stalo kvůli mně. 
Davidův hlas Kristine zaskočil. V mysli Janusanů ho nejdřív nedokázala najít, rozeznala ho, až když 
vystoupil z věčného šumu jejich vnitřních rozhovorů. To jsi ty, pomyslela si trochu rozladěně. 
To jsme my. 
Pořád si se mnou hraješ. 
Ne. Já jsme my. V tom je ta potíž. Nemůžeš mě od nás oddělit. 
Chtěla jsem mluvit s Cizinci. 
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Mluvíš s námi. 
Kristine stiskla rty. Janusané byli jiní, než jak je znala dřív. David je proměňoval, stejně jako oni 
proměňovali jeho. Jenomže proměna Janusany neničila, jen obohacovala. Chtěla jsem se vás zeptat, 
jestli byste přišli na Insanii, kdybychom vás pozvali. 
Ano. Pokud nás pozvete, přijdeme rádi. 
A ještě mě napadlo, že by mohlo několik lidí přijít výměnou k vám na měsíční základnu. 
Pokud budou souhlasit. 
Zatím to vypadá, že ano. Už se přihlásilo několik desítek zájemců. Myslím, že jestli se nic nezvrtne, 
mohli bychom si vytvořit pěkné sousedské vztahy. 
Proč se chováte jinak než lidé na Zemi? Jste přece stejní. Proč na nás reagujete odlišně? Proč se nás 
Pozemšťané bojí a vy ne? 
Nikdy jsem neřekla, že se vás lidé na Insanii nebojí. Vždycky budete představovat potenciální hrozbu. 
Jenomže na Insanii se stěhovali lidé, kteří počítali s tím, že budou žít vedle vás. Byla by hloupost dělat 
si z vás strašáka. Raději s vámi zkusíme vyjít po dobrém. 
 

XVIII. 
 

*** 
 

Tři týdny do dopadu 
 

*** 
 

Martin se naposledy rozhlédl po svém novém bytě, zamkl a vyšel ven. Na ulicích bylo rušno, do města 
neustále proudili noví a noví lidé. Martin se pomalu procházel a kriticky se rozhlížel. Ulice byly široké 
a všude, kde to bylo možné, byly zasazené stromy, tráva a květiny. Součástí každého města byly parky 
a malé rezervace, kde měla žít zvířata přesídlená do podzemí. Městem už létali ptáci, simulace 
slunečního svitu jasně zářila skrz řídké mraky a všechno nasvědčovalo tomu, že by v podzemním 
světě měla panovat skvělá nálada, ale nebylo tomu tak. Martin se cítil stísněně a nechápal proč. Snad 
to bylo kvůli hektickému stěhování, snad kvůli podvědomému připomínání si tun hmoty nad hlavou, 
které v něm občas vyvolávaly dojem, že se nachází v obrovské hrobce. Každopádně byl trochu 
zklamaný. Když navštívil podzemí ještě před tím, než se do něj začali stěhovat lidé, zdálo se mu 
velkolepé a krásné a teď se všechno nějak scvrklo. Procházel se ulicemi a přemýšlel, jestli se jeho 
dojem vylepší, až budou přestěhovaní všichni lidé a začne normální život, a přemýšlel také nad tím, 
jestli Alléktó vůbec lidem dovolí začít normální život znovu žít. 
 

*** 
 
David spěchal poloprázdnými ulicemi Perthu, až dorazil k místu, kde stála loď Cizinců. Okolo silového 
pole se shromáždil hustý dav. Lidé tam jenom tiše stáli, zdálo se, že na něco čekají. David věděl, na 
co. Před chvíli vyzývali Cizince, aby se ukázali. Teď lidé čekali, jestli je Janusané poslechnou a vyjdou 
z lodě. 
Nechoďte ven, pomyslel si David. 
Proč? 
Jen je vyděsíte. 
Chtějí nás vidět. 
Ne, chtějí se ujistit, že jste opravdu tak hrozní, jak si myslí. 
Chceš s nimi snad promluvit ty? David si povzdechl. 
Ne, to ne. Nemělo by to smysl. 
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Tak vidíš. K Davidově hrůze se průchod lodi otevřel a ven vyplula nádoba s Janusanem. Ticho se ještě 
prohloubilo. Pokud někdo chtěl na Janusany zaútočit, rozmyslel si to. Lidé mlčky zírali na převalující 
se hmotu uvnitř nádoby, fascinovaní, s hrůzou v očích. David se rozhlížel po tom němém kruhu, a 
najednou se jeho vnímání přepnulo. Jeho tělo zůstalo stát na místě, ale on sám už se díval očima 
Janusanů. Viděl kruh lidí, a viděl sám sebe opodál, jak s nimi hledí na nádobu. A potom se slyšel, jak 
spolu s Janusany mluví, a viděl, jak se jeho tělu pohybují rty. 
Chtěli jste nás vidět. Jsme tu. Nikdo se ani nepohnul. Chcete od nás další záruky. Jakou větší záruku 
než slib vám můžeme poskytnout? Vy jste nám také nic nezaručili, a ani to od vás nepožadujeme. 
Chceme jen snahu o pochopení, a oplatíme vám stejně. Nechceme na vás zaútočit, nechceme vás 
ovládnout. Dali jsme vám k dispozici svou historii, přišli jsme za vámi, abyste nás mohli poznat. 
Snažíme se odpovídat na všechny otázky, které nám kladete. Přesto se nás bojíte. Proč? Nechceme ve 
vás budit strach. Možná, že se nás bojíte, protože nás nechápete. Ani my ještě úplně nechápeme vás. 
Tato propast však musí být překlenuta snahou o porozumění, ne strachem. Chcete, abychom vám 
pomohli s asteroidem. My však nemáme právo vám s ním pomoci, stejně jako nemáme právo vás 
ovládnout nebo zničit. Požadujete po nás záruku, kterou vám nemůžeme poskytnout. Nechceme vám 
ublížit, ale pokud vy ublížíte nám, budeme se bránit. Prosím, nenuťte nás k tomu. Janusané domluvili 
a zase zmizeli v lodi. 
Davidovi se vrátilo běžné vnímání, a než si na něj přivykl, měl chvíli strach, že upadne. To od vás 
nebylo fér, pomyslel si a ani nečekal na odpověď. Lidé pořád ještě stáli mlčky okolo lodě, v šoku 
z toho, že na ně Janusané promluvili. David na nic nečekal a co nejrychleji odešel. Nechtěl riskovat, že 
ho někdo pozná a vybije si na něm zlost. Bylo jasné, že lidé teď Janusany nějakou dobu nechají na 
pokoji, ale David by jim mohl připadat jako dostatečná náhrada. 
 
Jak tak spěchal Perthem, začalo se mu znovu rozostřovat vědomí. Ne, prosím, teď ne, pomyslel si 
zoufale. Hrozilo, že upadne a zůstane bezvládně ležet na ulici a on nechtěl, aby se někdo dozvěděl, co 
je vlastně zač. Došel k nejbližší lavičce a ztěžka se na ni posadil. Zavřel oči a jeho tělo upadlo do 
něčeho podobného spánku. Měli byste odejít, pomyslel si, když ho obalila vlákna mysli Janusanů. 
Bez nás zemřeš. 
S vámi taky. 
Nechceme odejít. 
Když tu zůstanete, dříve nebo později vás zničí. 
Proč? 
Nedělejte, že tomu nerozumíte. Studovali jste lidi dost dlouho na to, abyste dokázali porozumět jejich 
pohnutkám. Navíc máte mě. 
Ano, teoreticky vašim pohnutkám rozumíme, ale jsou nám cizí. 
Stejně jako jste vy cizí lidem. Když neodejdete, zničí vás, přinejmenším tu vaši část, která je na Zemi. 
Nemůžeme tě nechat samotného. Příliš bys trpěl. 
Už nemám jinou možnost než trpět. Když tu zůstanete, budu se dál pomalu rozpadat. Když odejdete, 
bude smrt možná bolestivější, ale rychlá. Kdybych se s vámi vrátil na Insanii nebo na Janus, pohltíte 
mě a nezbude ze mě nic než chvějící se jadérko. A potom stejně umřu. Každá cesta vede ke smrti. 
Nenecháme tě tady. 
Jak chcete. Ale zbytečně obětujete část sebe. 
Ty jsi také naše součást. 
 

*** 
 
Kristine nadšeně vyskočila a Petr ji s úsměvem sledoval. Na síti se právě objevila oficiální zpráva, že 
bylo založeno oddělení Výzkumu pro zkoumání Janusanů. Petr i Kristine se stali členy, ale Petr se 
svého členství chtěl vzdát, protože měl dost práce jako psychiatr a na působení ve Výzkumu by mu asi 
nezbýval čas. Kristine ale byla nadšená. Už se dokonce našlo několik lidí, kteří byli ochotní strávit 
nějaký čas na měsíční základně u Janusu. 
„Petře, to je ohromné!“ vykřikla Kristine a objala Petra. 
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Petr přikývl. „To je,“ souhlasil. 
 

*** 
 

Když Paul přišel domů, Lai už na něj čekala a tvářila se nezvykle zadumaně. 
„Ahoj Lai,“ pozdravil Paul. 
„Ahoj,“ odpověděla Lai zamyšleně. „Mám pro tebe novinku. Chce s námi mluvit prezident.“ 
Paul povytáhl obočí a vyzul se. „Který?“ zeptal se. 
Lai se usmála. „Brooken. Před chvílí jsem dostala zprávu. Máme mu zavolat za půl hodiny a asi nás 
bude víc.“ 
Paul udiveně zavrtěl hlavou. „A co chce?“ 
Lai pokrčila rameny. „To nevím.“ 
„Tak se necháme překvapit,“ prohlásil Paul. 
 
Když za půl hodiny zapnuli iluzor a zavolali do Brookenovy kanceláře, asistentka je automaticky 
přepnula na prezidenta. Před Paulem a Lai se objevila Brookenova simulace a k jejich překvapení také 
simulace Ann a Henryho. 
Brooken se krátce usmál. „Vítám vás,“ prohlásil. Paul a Lai odpověděli na pozdrav. Paul se tázavě 
zadíval na Henryho a Ann. Ann pokrčila rameny. „Omlouvám se, jestli jsem vás vyrušil z nějaké 
důležité činnosti,“ pokračoval prezident. Všichni zavrtěli hlavou. Brooken vypadal ustaraně. Na tváři 
se mu objevilo hodně nových vrásek a pod očima měl kruhy z nevyspání. „Jedná se o věc, kterou jsem 
vám chtěl nejdřív oznámit osobně,“ řekl. „Jde o to, že kvůli komplikacím se stěhováním, a protože 
bude ještě nějakou dobu trvat, než se život insanijské společnosti stabilizuje, jsem se rozhodl první 
insanijskou vládu jmenovat. Parlament moje rozhodnutí potvrdil. A volám vám, protože pan 
prezident Brown projevil přání, abyste se vy, jakožto objevitelé a první průzkumníci Insanie mohli 
nějak účastnit tamějšího veřejného života. Myslím si, že je to dobrý nápad, a tak jsem vám chtěl 
navrhnout jmenování do vlády. Samozřejmě vím, že nejste politici a pravděpodobně budete chtít 
pracovat pro vědecký výzkum,“ dodal, když viděl jejich udivené pohledy. „Stali byste se čestnými 
členy vlády. Neměli byste žádné pravomoci, kromě možnosti účastnit se zasedání vlády, pokud 
budete chtít. Jde spíš o symbolické gesto.“ Tázavě se na ně zadíval. „Po pravdě řečeno, dělám to 
hlavně proto, že lidé na Insanii asi nebudou příliš nadšení, že za ně někdo jiný rozhoduje, kdo jim 
bude vládnout, ale vy se u nich těšíte dost velké popularitě. Byl jsem k Insanii skeptický, ale teď vidím, 
že se váš plán daří, pane Belnere, a pokud selžou ochranná opatření na Zemi, možná bude díky vám 
zachována lidská civilizace. Proto si myslím, že nejen vy, ale vy všichni si zasloužíte nějaké viditelné 
ocenění.“ Všichni mlčeli. „Ach ano,“ vzpomněl si Brooken. „Nabídl jsem jmenování i panu Pellerovi a 
paní Kelečkové, ale ti odmítli, protože chtějí zůstat na Zemi.“ Rozhlédl se po jejich simulacích a stiskl 
rty. „No, vidím, že si to ještě budete muset promyslet,“ prohlásil. „Dobře. Pokuste se mi prosím 
odpovědět do konce tohoto týdne. Zatím vám děkuji. Nashledanou.“ Zavěsil a po chvíli ho následovali 
i ostatní. 
Když Paul vypnul iluzor, zadíval se zamyšleně na Lai. „Co si o tom myslíš?“ zeptal se. 
Pokrčila rameny. „Nevím. Je to lákavé,“ řekla, „ale nevím, jestli to bude k něčemu dobré.“ 
Paul se usmál. „Myslím, že přijmu. Aspoň budu přímo u zdroje informací.“ 
Lai přikývla. „To je asi jediný užitek, který by z toho mohl plynout. Ještě uvidím.“ 
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XIX. 
 

Dva týdny do dopadu 
 

*** 
 
„Zbývají dva týdny do doby, kdy se rozhodne o tom, co se stane se Zemí. Ať už se ale stane cokoli, náš 
život se změní. Bude nás tu žít o několik miliard méně, budeme žít v podzemí. Musíme se 
rozhodnout, jak náš život bude vypadat. Žijeme v přelomové době a je na nás, jakou podobu bude 
mít následující epocha. Musíme se rozhodnout, jak se postavíme k mimozemšťanům, kteří přiletěli na 
Zemi a dokonce tu chtějí zůstat. Musíme zvážit, jestli vládu necháme v rukou lidí, kteří ji měli 
doposud, nebo zda se už nepřežila. Mé názory znáte. Je na vás, jestli se s nimi ztotožníte, jestli 
pochopíte mé obavy. Zbývá nám už jen čtrnáct dní. Možná si říkáte, že je to příliš krátká doba na 
zásadní rozhodnutí. Snad. Ale rozhodně je to dost dlouhá doba k uvažování. Využijte zbývající čas 
dobře. Je jen na vás, jak se postavíte k volbě, která před vámi leží. Je jen na vás, jak bude vypadat 
svět, v němž chcete žít.“ 
 
 

*** 
 
Brooken se díval na simulaci velitele policie. Velitel byl značně rozladěný. „Pane prezidente, 
nemůžete s tím něco udělat?“ zeptal se. 
Brooken se ušklíbl. „Myslíte s tím pomatencem, co se snaží přesvědčit lidi, aby vzali moc do vlastních 
rukou a zničili Janusany?“ zeptal se a ani nečekal na odpověď. „Odpověď zní ne, bohužel nemůžu. 
Zaprvé se ani rozvědce nepodařilo zjistit, kdo to ve skutečnosti je a za druhé nedělá nic nezákonného. 
Mohl by být maximálně obžalován z pobuřování, ale to on přece nedělá. On jenom komentuje a 
vyslovuje svoje názory, a na to má právo i za výjimečného stavu. Za to, jaké ty názory mají dopad, už 
přece nemůže. Nelíbí se mi to o nic víc, než vám, to vás ujišťuju, ale nemůžu proti němu zasáhnout. 
Budeme muset počkat, až jeho bublina zase pěkně splaskne.“ 
Velitel zavrtěl hlavou. „Myslím, že jsme měli zasáhnout dřív. Teď už je možná pozdě.“ 
Brooken pokrčil rameny. „Možná máte pravdu. Ale teď stejně nemůžeme nic dělat.“ 
 

*** 
 
Když Paul vyšel z budovy Výzkumu, musel si zapnout klimatizaci oblečení. Už bylo zase léto, a i když 
nebylo tak teplo jako v předchozích letech, vzduch se tetelil horkem. Ten čas ale letí, pomyslel si Paul. 
Už je zase listopad. Zavrtěl hlavou a vykročil pomalu domů. Co se týkalo organizace stěhování, už 
prakticky neměl co na práci, spíše se soustředil na zachování teleportačních linek ze Země na Insanii a 
naopak, až dopadne Alléktó. Těšil se, až zase bude moci začít pracovat jako astronom a zkoumat 
insanijský systém. Byl sice rád, že má stěhování pod kontrolou, ale jako organizátor tak velkého 
projektu se necítil dobře. 
 
Pěší zóny v Perthu vypadaly nevlídně. Všechny instituce se přestěhovaly do podzemí a zařízení vzaly 
s sebou, takže kostry budov teď byly šedobílé a prázdné. Jak Paul procházel okolo stromů a květin 
zasazených podél chodníků, uvědomil si, že všechny budou zničeny. Je to škoda, pomyslel si. Ale 
všechno se zachránit nedá. Najednou si uvědomil, že mu volá Lai. Přijal hovor. Lai neměla zapnutý 
iluzor, takže Paul svůj také vypnul. „Co se děje?“ zeptal se. 
„Paule, kde jsi?“ uslyšel nervózní Lainin hlas. 
Paul zavrtěl hlavou. „Právě jsem vyšel z Výzkumu, proč?“ 
„Uvízla jsem. Šla jsem za Cizinci, ale je tady hromada lidí. Nevím, co to má znamenat. Křičí, ale 
nerozumím, co chtějí. Nevíš, co se děje?“ zeptala se. 
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Paul potlačil zaklení. „Nevím, ale předpokládám, že je to reakce na toho blbce.“ Ani nemusel říkat, 
koho myslí. „Mám pro tebe přijet?“ zeptal se. 
„Ne, nedostal by ses sem. Já jsem šla pěšky, takže se mi snad podaří protlačit se ven.“ 
„Stejně pro tebe přijedu.“ 
„No, jak myslíš. Uvidíme se na nábřeží za lodí Cizinců.“ 
„Dobře. Za chvíli jsem tam.“ Paul zavěsil a rozběhl se domů. Nasedl do auta, zařadil se do provozu 
první letové výšky a vyrazil směrem k lodi Cizinců. Poblíž ní byla doprava už dříve zpomalena a 
stažena jen na pozemní úroveň, takže teď byla zablokovaná davem a policií, která se okolo začala 
shromažďovat. Paul zastavil v bezpečné vzdálenosti a rychle vystoupil z auta. Spěchal k cizinecké lodi 
a rozhlížel se, jestli neuvidí Lai. No to je ohromné, pomyslel si. Budou další nepokoje? Jako by to už 
nestačilo. Očima propátrával nábřeží a dav, ale Lai nikde neviděl. Doufám, že se jí nic nestalo, 
pomyslel si a ledová ruka mu sevřela žaludek. Tohle nám byl čert dlužen. Dostal se k davu a 
zužujícímu se kruhu policie tak blízko, jak si troufal a zrovna chtěl zavolat Lai a zeptat se jí, kde je, 
když ji uviděl. Stála opodál s někým, koho Paul po chvíli identifikoval jako Davida. Rozběhl se k nim. 
Lai si ho všimla a zamávala. Paul doběhl a zastavil se. „Tak jsem tady,“ řekl. „Nestalo se ti nic?“ zeptal 
se. Lai zavrtěla hlavou a kývla směrem k Davidovi. Paul se na něho pozorněji zadíval a uviděl, že je 
zavěšený do Lai a opírá se o ni. Hlavu měl skloněnou a stál shrbeně. Vypadal, jako kdyby zestárl 
nejméně o čtyřicet let. Paul chtěl něco říct, ale potom si to rozmyslel. „Pojedeme?“ zeptal se. „Mám 
kousek odtud auto.“ 
Lai přikývla, ale David zvedl hlavu a podíval se na Paula. „Prosím, nenechávejte mě tady,“ řekl a znělo 
to, jako kdyby ani pořádně nevěděl, co mluví. 
Paul potřásl hlavou. „Samozřejmě tě vezmeme s sebou,“ odpověděl. 
David zavrtěl hlavou. „Nemůžu odejít.“ 
Paul se podíval zmateně na Lai a ta pokrčila rameny. „Proč nemůžeš odejít?“ zeptal se Paul. 
David nešťastně potřásl hlavou. „Prostě nemůžu.“ 
Paul stiskl rty. „To tady s tebou máme zůstat?“ 
David kývl. „Prosím.“ Paul si povzdechl. David vypadal příšerně a jemu ho bylo líto. Podíval se na Lai. 
Ta znovu pokrčila rameny. „No tak dobře,“ souhlasil nakonec Paul. „Ale pojďme aspoň kousek 
stranou.“ Lai kývla a všichni tři se přesunuli o kus dál po nábřeží. Dav okolo lodi Janusanů neustále 
hlučel, ale slovům nebylo rozumět. Policii přijely posily a zdálo se, že se k něčemu schyluje. 
Mimozemská loď zůstávala zavřená, Janusané se neobjevovali. Paul zavrtěl hlavou. „Co se to děje?“ 
zeptal se spíše sám sebe. 
Lai zavrtěla hlavou. „Nevím. Asi chtějí, aby se Janusané ukázali.“ 
„Nebo aby odletěli,“ napadlo Paula. David stál se svěšenou hlavou a opíral se o Lai. Vypadalo to, že 
každou chvíli omdlí. Najednou se v Paulově vnímání něco změnilo a on uslyšel Davidův hlas. 
Překvapeně se podíval na shrbenou postavu, ale uviděl jen Lai se stejně překvapeným výrazem a 
pochopil, že k němu mluví opravdový David ukrytý ve vláknech mysli Janusanů. Vypadám příšerně, 
co? zeptal se sarkasticky Davidův hlas. Omlouvám se, jestli jsem vás vyděsil, ale už jsem se na ty vaše 
útrpné pohledy nemohl dívat. Pořád ještě jste nepochopili, že to, co vedle vás stojí, je jenom slupka, 
která mě drží ve fyzickém smyslu slova při životě. No ale to je jedno. Podívejte se před sebe. Paul i Lai 
poslechli. Viděli to, co i předtím: křičící dav a policisty. Pohleďte na lidstvo, ozval se David pateticky. 
Davide… začal Paul, ale David ho přerušil. 
Nech mě aspoň domluvit, dobře? Právě se díváme na náhodný vzorek lidských jedinců, kteří se tady 
sešli, aby si od plic zanadávali někomu, koho vůbec neznají. Myslí si, že je Janusané hrozně štvou, že je 
ohrožují, ale přitom vlastně pořádně nevědí, čím. Jenom plní vůli někoho, kdo jimi manipuluje ve svůj 
prospěch. Vsugeroval jim, že Janusané jsou Zlo, Zlo s velkým zet a proto je potřeba je buď zničit, nebo 
alespoň vyhnat. Namluvil těmhle lidem, že Janusané představují hrozbu, že mohou ovládnout a zničit 
celé lidstvo, že to dokonce mají s největší pravděpodobností v plánu, pokud už tedy nezačali. Tahle 
představa těm lidem ale nezabránila, aby se tady sešli a pokřikovali nicotné nadávky na něco, co 
považují za hrozbu číslo jedna. Vidíte v takovém chování nějakou logiku? Mohli bychom je zničit 
jediným myšlenkovým impulzem, z jejich mozků by nezbylo nic než spálená břečka a oni to vědí. Vědí 
to, ale přesto tady stojí a pořvávají na nás. 
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Davide, to mluvíš ty? zeptala se Lai. 
To mluvíme my, odpověděl Davidův hlas. Co máme dělat? Díky mně toto počínání do jisté míry 
chápeme, ale nevíme, co máme dělat. David se na chvíli odmlčel. V davu se něco začalo dít. Několik 
lidí se snažilo prorazit silové pole a policie všechny vyzývala, že se mají rozejít, nebo použije násilí. 
Myslím, že nejlepší bude, když to necháte plavat. Policie to vyřeší sama, prohlásil Paul a pocítil něco 
jako myšlenkový ekvivalent pohrdavého odfrknutí, které připsal Davidovi. Potom už se ani David, ani 
Janusané neozvali. Paul s Lai mlčky sledovali dění před sebou. Lidé neposlechli a někteří se dokonce 
pokusili zaútočit na policisty. Rozpoutala se bitka a Paul se rozhodl odejít. Podíval se na Lai. „Myslím, 
že je nejvyšší čas vypadnout,“ prohlásil a vzal Davida za druhou ruku. Lai přikývla, a tak se i 
s neodporujícím Davidem vydali co nejrychleji k autu. Paul nastartoval a vrátil se stejnou cestou, 
kterou přijel. „Z tohohle ještě budou problémy,“ prohlásil, když vezli Davida domů. 
Lai přikývla. „Bojím se, že máš pravdu. Ještěže za týden letíme pryč,“ dodala. 
 

*** 
 
Paul se ve své kanceláři pohodlně opřel do křesla a uvažoval, co dalšího má ještě na práci, když mu 
zavolala Lai. Incident z předchozího dne ještě neměl žádnou vážnější dohru. Ale podle zpráv nebyla 
událost v Perthu ojedinělá. 
Paul přijal hovor. „No?“ zeptal se, když se před ním objevila Lai. 
„Ahoj Paule,“ odpověděla. „Máš chvíli čas?“ zeptala se. 
Paul pokrčil rameny. „Můžu si ho udělat. Proč?“ 
„Napadlo mě, že bychom se měli zastavit za Davidem.“ 
Paul povytáhl obočí. „Proč?“ 
„Měli bychom ho přesvědčit, aby přece jenom odletěl na Insanii. Tady to začíná být nebezpečné.“ 
Paul si povzdechl. „Myslíš si, že tam budu něco platný?“ zeptal se. 
Lai pokrčila rameny. „Nevím. Kdybychom byli dva, možná by se dal přesvědčit snáz.“ 
„To pochybuju,“ přerušil ji Paul. 
„No, jestli nechceš, vyřídím to sama. Ale nerada bych ho měla na svědomí.“ 
Paul si znovu povzdechl. „Tak dobře. Za chvíli dorazím k němu domů.“ 
Lai se usmála. „Budu tam.“ 
Paul vstal a vyrazil. Okolo lodi Janusanů byly postavené policejní hlídky, takže už se na ni nikdo 
nepokoušel útočit, ale nedalo se říct, že by v městě panoval klid, bylo to spíše jen příměří, kdy všichni 
čekali, co bude dál. Cizinci zatím nijak nezareagovali, jedinou informaci o jejich postoji Paulovi 
poskytoval včerejší Davidův projev a Paul měl podezření, že to nemluvili ani tak Cizinci, jako spíše 
právě David. Paul zaparkoval poblíž Davidova domu a vystoupil. Stejně ho nepřesvědčíme, jestli se už 
rozhodl, pomyslel si, když zazvonil. A Cizince jakbysmet. Ale je pravda, že by bylo pro všechny lepší, 
kdyby v klidu odešli. Přišla otevřít Lai. „Tak co?“ zeptal se Paul a vešel. 
Lai pokrčila rameny. „Je po včerejšku hrozně zesláblý,“ odpověděla a zavedla Paula do Davidovy 
ložnice. 
David ležel na posteli a šklebil se. Vedle postele seděla v křesle Jana. „Co je to za delegaci?“ zeptal se 
David. „Přišli jste si poplakat k lůžku umírajícího?“ zeptal se. 
„Davide, nech toho,“ odpověděl Paul. David pokrčil rameny. 
„Ahoj,“ řekla Jana a usmála se. 
„Ahoj,“ odpověděl Paul. 
„Paule, ty ses k nim přidal?“ zeptal se David přehnaně vyděšeným hlasem. „Jana do mě celý den hučí, 
že máme odletět, potom přišla Lai a říkala to samé. Copak ani u tebe nenajdu zastání?“ 
Paul se proti své vůli usmál. „Bohužel ne. Bylo by vážně lepší, kdybys odletěl.“ 
David zabořil hlavu do polštáře a obrátil oči v sloup. „Pro koho by to bylo lepší? Mně je to jedno, 
umřu tak jako tak. Jenomže já nechci odletět. Tady umírám a vím o tom, vím, jak pravděpodobně 
bude moje smrt vypadat, ale nevím, co by se stalo, kdybych odletěl na Insanii nebo dokonce na Janus. 
Přesně o tomhle už jsem měl s Cizinci delší rozhovor. Nechtějí mě tu nechat samotného. Nedává to 
sice smysl, ale dobře, je to jejich volba. A konec konců, proč bych měl vlastně někam letět? Lidé si 
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stejně budou muset zvyknout, že Janusané existují.“ Odmlčel se. „A já jsem strašně unavený. Ani 
nevíte, jak moc.“ Zavřel oči. 
„Takže tě nepřesvědčíme?“ zeptala se Lai. David jenom jemně zavrtěl hlavou, a potom se zdálo, že 
usnul. Všichni vyšli z pokoje. „Jano, aspoň ty,“ řekla Lai, ale tušila, jak bude znít odpověď. 
Jana zavrtěla hlavou. „Nemůžu. Slíbila jsem mu, že budu u něj. Potřebuje, aby se o něho někdo 
staral.“ Trochu se usmála. „Bude to v pořádku, uvidíte,“ prohlásila. 
Paul zavrtěl hlavou. „Zatím to tak nevypadá,“ opáčil. 
 

*** 
 
Brooken naposledy zkontroloval, jak vypadá a posadil se za stůl. Rozhodl se zostřit výjimečný stav. Byl 
si vědom toho, že tím pravděpodobně proti sobě všechny popudí, ale rozhodl se riskovat raději svou 
popularitu než křehký klid. Nejjednodušší by bylo požádat Janusany, aby odletěli, ale to si netroufal 
udělat. Nechtěl riskovat, že se urazí. Nadechl se a zapnul nahrávání. „Vážení spoluobčané,“ začal. 
„Vzhledem k mimořádné situaci jsem nucen zostřit výjimečný stav. V posledních dvou dnech vypukly 
nepokoje kvůli našim mimozemským návštěvníkům. Nemyslím si, že je právě v této kritické době 
přijatelné jednak provokovat přátelsky nakloněnou mimozemskou civilizaci, která se kvůli chování lidí 
může změnit v hrozbu, a jednak vůbec tolerovat nepokoje, které ohrožují všechny. Proto s platností 
od dnešního dne vyhlašuji zostřený výjimečný stav. Podmínky a tresty za jejich nedodržení najdete 
v oficiální databázi vlády.“ Brooken skončil a vypnul nahrávání. 
 

*** 
 

„Tento týden s sebou přinesl události, ke kterým se chtě nechtě musím vyjádřit. Vypukly nepokoje 
kvůli mimozemšťanům. Někteří lidé z nich dokonce viní mě. Ale copak jsem někdy vyzýval 
k nepokojům? Nejsem si toho vědom. Jen jsem se ptal, a ta otázka platí stále, co s námi vlastně 
Cizinci zamýšlejí. Zatím jsem na ni nedostal uspokojivou odpověď. Do dopadu asteroidu, který může 
zničit celou naši civilizaci, zbývají necelé dva týdny, a Janusané tu pořád jsou a pořád mlčí. Ano, 
poskytli nám spoustu bezpochyby cenných znalostí, ale za jakou cenu? Co si od nás vlastně vzali na 
oplátku? Janusané o naší existenci vědí mnohem déle než my o jejich. Co všechno od nás mohli 
získat, když jsme ještě ani nevěděli, že existují? A pokud s námi nemají zlé úmysly, proč nám 
nepomohli s Alléktó? Podívejte se okolo sebe. Co mohli získat tím, že nás nechali pachtit se s vlastní 
záchranou sami, když nám mohli jednoduše pomoci? Myslím, že je to prosté. Ve snaze zajistit si 
přežití se část lidí přestěhovala na Insanii, na planetu v sousedství Janusu. Pořád vám to nic neříká? 
Podívejte se, kdo hájí zájmy mimozemšťanů. Najdete mezi nimi jen velmi málo těch, kteří zůstali na 
Zemi. Jak to, že lidé z Insanie začali hájit zájmy mimozemšťanů, když je neznají o nic lépe než my? A 
podívejte se i na situaci na Zemi. Podívejte se, jaké kroky v poslední době udělala vláda Federace. 
Vím, že tohle bude vnímáno jako pobuřování, ale proč prezident nepožádá Janusany, aby odešli, když 
vidí, že jsou tu stejně proti vůli většiny z nás? Zamyslete se nad tím. Jsem si jistý, že mě pochopíte. A 
ještě něco musím dodat. Někteří mě označili za zbabělce, protože jsem nezveřejnil své jméno. Možná 
mi to uškodí, ale vidím, kolik z vás za mnou stojí, a to mi pomáhá se k jeho zveřejnění odhodlat. 
Nepochybuji, že se mě bude vláda, a možná nejen ona, snažit zastavit. Proto pokud se mnou 
souhlasíte, vyjádřete mi prosím podporu. Budu ji potřebovat. Váš Evžen Petrovský.“ 
 

*** 
 
„Kristine?“ zavolal Petr. 
Kristine k němu přiběhla z vedlejšího pokoje. „No?“ zeptala se. 
Petr k ní vzhlédl. „Dívala ses na pozemskou síť?“ 
Kristine zavrtěla hlavou. „Ne, zařizovala jsem něco ohledně Janusanů.“ 
Petr se pousmál. „Kdy mají přiletět?“ zeptal se. 
„Příští týden,“ odpověděla Kristine a zmateně se zamračila. „Proč?“ 
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Petr se znovu usmál, ale nebyl to příliš veselý úsměv. „Ten člověk, kterému tak strašně leží v žaludku 
Janusané a Insania, právě zveřejnil názor, že Cizinci ovládají lidi, kteří se přestěhovali na Insanii, a 
prostřednictvím svého vyslance ovládají i vládu Federace,“ odpověděl. „Mimochodem, už se i 
představil.“ Kristine si založila ruce na prsou a zavrtěla hlavou. Na tváři měla tvrdý výraz. „Janusanům 
se to asi nebude líbit,“ dodal Petr. 
„Janusané nic neudělají,“ opáčila Kristine. „Jedině, že by zasáhl David, a ten už začíná být tak slabý, že 
za chvíli bude mít sílu už jen ležet a čekat na konec. Možná, že kdyby Cizinci odletěli ze Země, 
všechno by bylo lepší. Jenomže to oni udělat nechtějí. A navíc pořád nechápou, proč lidem na Zemi 
tak strašně lezou na nervy.“ Odmlčela se a zdálo se, že se zamyslela. Potom prudce zavrtěla hlavou. 
„Něco se musí udělat. Takhle to přece nejde. Janusané nic neudělají, ale jenom do doby, dokud na ně 
někdo nezaútočí.“ Složila hlavu do dlaní a povzdechla si. „Musím si to přečíst,“ řekla. 
Petr pokrčil rameny. „Jak chceš. Ale jenom tě to zbytečně naštve.“ 
Kristine mávla rukou a zapnula iluzor. Po chvíli ho vypnula. Byla bledá vztekem. „Tak tohle teda ne,“ 
řekla pomalu. 
Petr ji s určitými obavami pozoroval. „Co chceš dělat?“ zeptal se. 
Kristine se ostře zasmála. „Vzhledem k tomu, že nemůžu jít a dát tomu chlapovi do zubů, budu muset 
udělat to stejné, co on, i když pochybuju, že to bude mít velký účinek. Ale třeba se někdo přidá.“ 
Petr potřásl hlavou. „Nevím, jestli zprávou něco vyřešíš,“ řekl. 
Kristine stiskla rty a zapnula iluzor. „Asi ne,“ odpověděla. „Ale aspoň se mi trochu uleví.“ 
 

*** 
 
„Pane Petrovský, doufám, že tahle zpráva neujde vaší pozornosti. Obdivuji, jak zručně dokážete 
kombinovat dvě tak nesourodé věci, jako je rozhodování vlády Federace národů a snahu obyvatel 
Insanie zvyknout si na nové prostředí, ke kterému patří i sousedství Janusu. Nicméně si s vámi 
dovoluji nesouhlasit. Z vašich článků, a zejména toho posledního, jsem vyrozuměla, že obviňujete 
Janusany z ovládnutí myslí lidí na Insanii, a dokonce i myslí členů vlády Federace. Je opravdu 
pozoruhodné, z jakých důkazů jste tento závěr vyvodil. Nechci teď rozebírat rozhodnutí vlády 
Federace a jejich správnost nebo chybnost. Chci vám jen říci, že přistěhovalci na Insanii jsou 
svéprávní lidé schopní za sebe rozhodovat. Také vám chci říci, a to stejné bych chtěla sdělit všem 
lidem, kteří se dosud na Insanii přestěhovali, nebo se sem chystají, že vaše fantasmagorie nemohou 
způsobit nic jiného než neštěstí, tím hůř, jestli je opravdu myslíte vážně a nevymýšlíte je jen pro 
vlastní pobavení. Mimozemšťané nás nechtějí ohrozit, ale pokud proti nim popudíte lidi, nebudou se 
váhat bránit. A pokud Janusany popudíte, ohrožujete tím především lidi na Insanii. Jestli jste schopen 
myslet ještě na něco jiného než na vlastní prospěch, nebo proč to vlastně děláte, promyslete si, co 
jsem napsala. A promyslete si to prosím i vy, kteří stejně jako já žijete, nebo budete žít na Insanii. 
Pokud budete, pane Evžene Petrovský, nadále pokračovat po nastoupené cestě, můžete nás přivést 
do pekel. Kristine Snowriceová.“ 
 

*** 
 
Paul se rozhlédl po poloprázdném bytě. Do dopadu Alléktó zbývalo už jen osm dnů a on s Lai se měli 
za dva dny stěhovat spolu s poslední várkou lidí. Všechny věci, které si chtěli vzít s sebou, museli 
přemístit na nákladní plošinu, takže byt teď působil neútulně a studeně. Vybavení, které nemohli vzít 
s sebou, dali do sbírky pro podzemní města, kde se z takových předmětů skládalo zařízení domů pro 
někdejší bezdomovce. Lai seděla vyčerpaně na podlaze. Paul si založil ruce na prsou a povzdechl si. 
„Tak se zase stěhujeme,“ prohlásil. 
Lai přikývla. „Po tomhle bytě se mi bude stýskat,“ řekla. Trochu se pousmála. „Ale po pravdě řečeno, 
už to chtělo změnu.“ 
Paul se usmál. „Zítra se musíme jít rozloučit s Brownem,“ řekl po chvíli. 
Lai kývla. „Sedni si,“ vyzvala Paula. Paul poslechl, a tak seděli a dívali se spolu na prázdnou zeď. „Je to 
divný pocit,“ řekla po chvíli Lai. 
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Paul se na ni podíval. „Co?“ zeptal se. 
„Vědět, že za týden všechno skončí,“ řekla. „Že z toho, co jsem znala, nezbude vůbec nic. Že ztratím 
dva světy, Zemi a Insanii tak, jak jsem ji poznala, že všechno bude jiné a nic se už nikdy nevrátí.“ 
Paul se usmál a stiskl jí ruku. „Všechno snad přece jenom neskončí.“ 
Lai se jenom smutně pousmála a pevně Paulovi opětovala stisk ruky. 
 

 

XX. 
 

Sedm dnů do dopadu 
 

*** 
 
Paul se probudil, a jakmile si uvědomil, co je za den, dostavil se svíravý pocit v žaludku. Už jenom 
týden, pomyslel si. A zítra odlétám ze Země. Chvíli ještě ležel a díval se do stropu. Bude se mi stýskat, 
napadlo ho. Povzdechl si a posadil se. Lai ještě spala, a tak tiše odešel do koupelny. Když se umyl a 
převlékl, odešel si připravit snídani. Lai už byla vzhůru a právě mířila do koupelny. 
„Dobré ráno,“ pozdravil Paul. 
„Ahoj,“ odpověděla Lai a zívla. „Kdy vyrážíme k Brownovi?“ zeptala se. 
Paul pokrčil rameny. „Klidně hned po snídani. Řekl jsem mu, že se zastavíme během dopoledne.“ 
Lai kývla. „Dobře. Udělej mi prosím snídani,“ požádala a Paul přikývl. Když čekal, než bude snídaně 
hotová, zamyšleně se podíval z okna. Obloha byla čistá a jasně modrá. Paul potřásl hlavou. Někde 
tam, už docela blízko, letí Alléktó, napadlo ho. 
Do kuchyně vešla Lai. „Copak, vyhlížíš naši Fúrii?“ zeptala se, když uviděla, že se Paul dívá z okna. 
Paul přikývl a otočil se. „Přesně tak,“ odpověděl a posadil se ke snídani. Jedli mlčky, jen občas se na 
sebe podívali. 
Když dojedli, Lai vstala, aby dala umýt nádobí. „Tak co, půjdeme?“ zeptala se. 
Paul přikývl. „Budeme muset jít pěšky, auto už je na cestě na Insanii,“ prohlásil. 
Lai pokrčila rameny. „Procházka nám neuškodí,“ odpověděla. Když vyšli na ulici, Paul si začal připadat 
jako v nějakém katastrofickém filmu. V dohledu nebyl jediný člověk. Skoro všichni už byli 
přestěhováni a město bylo prázdné a strašidelné. V jindy rušných dopravních koridorech neletělo 
jediné auto, ulice byly bílé jako nemocniční chodby a zpěv ptáků působil v tom městě duchů 
nepatřičně. Lai nešťastně stiskla rty. „Těch zvířat bude škoda,“ prohlásila. 
Paul přikývl. „Bude. Ale já spíš přemýšlím nad tím, co chce udělat Společenství.“ 
Lai se smutně ušklíbla. „Nad tím už radši ani neuvažuju,“ prohlásila. „Ale pojďme, ať na nás Brown 
dlouho nečeká.“ Spěchali prázdnými ulicemi, dokud nedošli k budově Výzkumu. Ta už byla skoro 
prázdná, uvnitř byl ještě Brown a několik úředníků. Všechno vybavení už se přesunulo do podzemí, 
kde se Výzkum znovu formoval. Paul a Lai vešli dovnitř a dorazili k Brownově kanceláři. Paul zaklepal 
a bezděčně se usmál při pomyšlení, kolikrát u těchto dveří už stál. 
„Dále,“ ozvalo se zevnitř. Paul otevřel a i s Lai vstoupili dovnitř. Prázdná kancelář se zdála být 
obrovská. Nezůstalo v ní nic, ani Brownův stůl. Prezident stál uprostřed prázdné místnosti s rukama 
založenýma za zády a díval se na příchozí. Zamyšleně se usmíval. „Vítejte,“ prohlásil. 
„Dobrý den,“ odpověděli Paul a Lai. 
Brown jemně pokýval hlavou. „Tenhle den přímo vybízí k sentimentalitě, nemyslíte?“ zeptal se. „Zdá 
se mi, jako kdybych opouštěl známý svět, i když jste to vy, a ne já, kdo odlétá ze Země.“ Povzdechl si. 
„Bylo to několik velmi zajímavých let,“ prohlásil a Paulovi se zdálo, že Brown pronáší pohřební řeč. 
Ten se na chvíli odmlčel a zdálo se, že se hluboce zamyslel. Potom potřásl hlavou. „Promiňte,“ řekl. 
„V posledních dnech se cítím zvláštně. Jako by něco důležitého končilo, jako by odcházelo něco, co už 
se nevrátí.“ Povzdechl si. „Asi stárnu.“ Usmál se. „A co vy? Těšíte se na Insanii?“ zeptal se. 
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Paul přikývl. „Moc,“ řekl. 
Brown pokýval hlavou. „Doufám, že zůstaneme ve spojení. Myslím, že tam o vás bude dobře 
postaráno.“ Odmlčel se. Paulovi se Brown v té obrovské prázdné místnosti zdál ztracený a najednou 
mu ho přišlo líto. „Mimochodem, gratuluju ke jmenování do vlády,“ dodal Brown s drobným 
úsměvem. 
„Ono už se to ví oficiálně?“ podivila se Lai. 
Brown přikývl. „Před chvíli se na síti objevil seznam.“ Stiskl rty. „No, myslím, že už vás nebudu 
zdržovat,“ prohlásil. „Musíte se přichystat na cestu a já na přestěhování pod zem.“ Usmál se a 
napřáhl ruku nejprve k Lai a potom k Paulovi. Oba ji stiskli. „Doufám, že se neloučíme na dlouho,“ 
pokračoval Brown, „ale i tak vám musím něco říct. A vyřiďte to prosím jako pozdrav i ostatním. Jsem 
vám moc vděčný za to, co jste udělali. K čemu to všechno povede, to se teprve uvidí. Ale ať už to 
dopadne jakkoli, jsem rád, že jsem se něčeho takového dožil. A jsem rád, že jste výzkum a stěhování 
dovedli až dokonce, i když občas i proti mé vůli.“ Usmál se a ještě jednou si povzdechl. „Tak 
nashledanou,“ řekl. 
„Ohlásíme se vám, jakmile dorazíme na Insanii,“ slíbil Paul. 
Brown přikývl. „To budete hodní.“ 
„Nashledanou, pane prezidente,“ řekla Lai. 
„Nashledanou,“ zopakoval Paul. Brown přikývl a ještě jednou jim podal ruce. Když vyšli z budovy, Paul 
se zastavil a otočil. Prohlížel si vysokou prosklenou budovu a uvědomil si, že už ji nikdy neuvidí. 
Vzpomněl si, co všechno v ní zažil a až potom si opravdu uvědomil, že opouští Zemi a všechno, co 
znal. Otočil se k Lai a objal ji okolo ramen. „Už bychom měli jít,“ řekl a Lai mlčky přikývla. 

 
*** 

 
Andrew vypnul iluzor a zamyšleně se usmál. Takže Paul bude ve vládě, pomyslel si. Zajímalo by mě, 
jestli si na mě ještě pamatuje, napadlo ho. Potom se hryzl do rtu a znovu zapnul iluzor. Mohl bych ho 
jít přivítat. Třeba bude rád. A když ne, tak co. Za zkoušku nic nedám. 
 

*** 
 

Brooken si unaveně promnul oči. Ještě jednou se podíval na zprávu o situaci ve Federaci, kterou teď 
požadoval dvakrát denně. Neměl jsem ji poslechnout, pomyslel si při vzpomínce na radu ministryně 
vnitra. Tohle jen tak neodezní. Ten člověk ví, co chce, a ať už teď udělám cokoliv, vždycky ze mě udělá 
toho špatného. Nevesele se usmál. Ať udělám cokoliv, jenom podpořím přesvědčení lidí, že mě 
ovládají mimozemšťané. Potřásl hlavou. Nebudu to teď řešit. Za týden dopadne asteroid. Nevím ani, 
jestli to přežiju. Jestli to vůbec někdo na Zemi přežije. 
 

XXI. 
 

Šest dní do dopadu 
 

*** 
 

Na Měsíci byly uvedeny do provozu robotické mozky ovládající rakety a snad všechny výzkumné 
satelity byly zaměřeny na Alléktó. Zdálo se, že svět zadržel dech. Na Zemi panoval napjatý klid. Lidé 
čekali, co se stane, zpravodajská ústředí dodávala informace o Alléktó hodinu po hodině. Všichni se 
upínali k Měsíci a k raketám a doufali, že asteroid zadrží ještě předtím, než bude moci dopadnout. 
Veškeré služby byly omezeny jen na to nejnutnější, lidé nevěděli, jestli má cenu plánovat dopředu na 
dobu delší než pár dní. 
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*** 

 
Bylo asi deset hodin dopoledne a Paul s Lai už se připravovali, že vyrazí k plošině, která je měla 
dopravit do nového domova, když Paulovi zavolal Martin. Paul přijal hovor a Lai se k nim připojila. 
Martin se usmál a Paul v jeho výrazu postřehl náznak smutku. „Ahoj,“ pozdravil Martin a Paul s Lai 
odpověděli. 
Martin se zhluboka nadechl. „Chtěl jsem se s vámi rozloučit osobně, ale z měst se kvůli organizaci 
stěhování nemůže vycházet,“ prohlásil. 
Lai zavrtěla hlavou. „To je pochopitelné,“ řekla. 
Martin se znovu usmál. „Je asi nesmysl se s vámi loučit, když stejně budeme ve spojení,“ řekl, „ale 
stejně mám pocit, že bych to měl udělat.“ 
„Ohlásíme se ti, jakmile přiletíme,“ odpověděl Paul. 
Martin přikývl. „Dobře. Ale stejně, bude nás dělit dvanáct světelných let.“ Potřásl hlavou. „Je to 
zvláštní.“ 
Paul přikývl. „To je.“ 
Chvilku mlčeli, a když se ticho prodlužovalo, Martin si povzdechl. „No, tak ať se vám tam daří,“ řekl. 
„Tobě taky,“ odpověděla Lai. 
„Ozveme se ti co nejdřív,“ slíbil Paul. 
Martin se usmál. „Dobře. Budu čekat.“ Rozloučili se a Paul ukončil hovor. Lai se zamyšleně usmála. 
„Je to divný pocit, když se s tebou všichni loučí,“ řekla. 
Paul přikývl. „Připadám si, jako kdybych měl jednosměrnou letenku.“ 
Lai pousmála. „Kdo ví,“ odpověděla. „Ale už bychom hlavně měli vyrazit, aby neodletěli bez nás.“ 
 

*** 
 
David se zamyšleně probíral vlákny myšlenek, dokud nenašel Paula a Lai. Usmál se, když viděl, jak 
jsou propletení, ale nepokoušel se s nimi spojit. Jen sledoval, jak zapadají do koberce myšlenek 
ostatních lidí. Když se s ním přišli rozloučit, ještě jednou na něho naléhali, aby odletěl za Země a 
David nad tím chvíli uvažoval, ale potom zjistil, že nemůže. Nedokázal se k tomu kroku odhodlat. 
Často podnikal myšlenkové poznávací výlety, častěji, než bylo rozumné, a zdálo se mu, že z jeho 
mozku zbývá už jen paměť. Všechno ostatní se drolilo a to, co bývalo Davidem, už fungovalo jen na 
automatický režim. A přesto se toho zbytečku nechtěl vzdát, právě paměti, která pro něho teď byla 
skoro vším. 
 
Sledoval Paula a Lai a nechal svoje myšlenky volně plynout, když náhle několik vláken zmizelo a s nimi 
i Paul a Lai. Věděl, co se stalo. Teleportovala se jedna z posledních plošin. Mohl si být téměř jistý, že 
se za nějakou dobu myšlenky těch lidí znovu objeví, tentokrát na Insanii, ale vždycky, když se někdo 
teleportoval, zneklidnilo ho to. Uvědomil si, že už je vyčerpaný, a tak se rozhodl na chvíli dopřát 
svému tělu opravdový spánek. Vklouzl zpátky do sužovaného mozku a za chvíli už tvrdě spal. 
 

*** 
 

Paul otevřel oči. Chvíli sbíral myšlenky, než si uvědomil, kde vlastně je. Na okamžik ho napadlo, že 
sedí ve Fortuně, ale potom si vzpomněl, že se právě přestěhoval na Insanii. Otočil se k Lai. Už byla 
vzhůru a zamyšleně se dívala na svoje ruce. Když zaregistrovala Paulův pohled, otočila se. Paul se 
usmál. „Tak jsme tady,“ řekl. Průchod plošiny už byl otevřený a lidé proudili ven. 
Lai kývla. „Skoro se bojím jít ven,“ prohlásila. „Bojím se, že to, co uvidím, už nebude Insania.“ Paul 
stiskl rty. „Budeme si muset zvyknout,“ odpověděl. 
Lai přikývla. „Tak půjdeme, ne?“ zeptala se. Zvedli se a vyšli z plošiny. 
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Světlo venku je na okamžik oslepilo. Přestěhovali se do teplejšího podnebného pásu, a i když nebylo 
tak horko jako v Perthu, museli si zapnout klimatizaci oblečení. Paul se zhluboka nadechl. „Je to 
pořád ještě Insania,“ řekl a s úsměvem se podíval na Lai. 
Ta si prohlížela oblohu trochu tmavší než pozemskou, a velký létající hmyz, který na ní kroužil. 
Přikývla. „Je. Sice jiná, ale je,“ souhlasila. Vydali se zaregistrovat. 
Když všechno zařídili a mohli opustit odbavovací plochu, zamířili nazdařbůh na hebký insanijský 
trávník okolo přistávacího místa. Chvíli se rozhlíželi, vzpomínali a zvykali si na novou scenerii, když 
k nim najednou přistoupili Henry s Ann. 
Byli do sebe zavěšení a Henry se široce usmíval. „Vítejte doma,“ prohlásil. 
„Henry!“ vykřikla Lai. „Ann, co tady děláte?“ 
Ann pokrčila rameny. „Chtěli jsme vás přivítat.“ 
„Ale vždyť bydlíte hrozně daleko.“ 
Henry potřásl hlavou. „Zas tak daleko to není. A co bychom neudělali pro staré přátele?“ zeptal se. 
„Tak co, jak to jde?“ zeptal se, když se Lai s Ann zobjímaly. 
Paul pokrčil rameny. „Celkem dobře,“ odpověděl. „A co vy?“ zeptal se. 
„Ale jde to,“ prohlásil Henry. Paul se usmál a na okamžik se zadíval za Henryho. Zarazil se a podíval se 
pozorněji. Stál tam muž, který mu byl zvláštně povědomý. Andrew, uvědomil si. 
„Promiňte,“ zamumlal a vyrazil k němu. 
Lai s Henrym a Ann se za ním udiveně dívali. „Kam jde?“ zeptal se Henry. Lai jen pokrčila rameny. 
Paul dorazil k usmívajícímu se Andrewovi. „Andrew,“ řekl a zavrtěl hlavou. „Vůbec mě nenapadlo, že 
tě tu potkám.“ 
„Zato já jsem věděl přesně, kde tě mám hledat, Paule,“ odpověděl Andrew. 
Paul znovu zavrtěl hlavou. „Je to hanba, ale úplně jsem na tebe zapomněl,“ pokračoval. 
Andrew jemně zavrtěl hlavou. „To je v pořádku,“ odpověděl. 
Paul mu potřásl hlavou. „Není to v pořádku. Ale hrozně rád tě vidím.“ 
Andrew se usmál. „Já tebe taky.“ Chvilku mlčeli a přemýšleli. „Pojď, musím tě představit,“ řekl 
najednou Paul a vydal se zpátky. Andrew ho váhavě následoval. Paul počkal, až Andrew dorazí a 
usmál se na nic nechápající Lai, Henryho a Ann. „Dovolte, abych vám představil Andrewa Smithe, 
robotika a pravděpodobně i člena insanijského Výzkumu, mého přítele.“ Andrew přikývl. „Andrew, 
tohle je moje žena Lai, a potom tu stojí Ann Foxová s manželem Henrym.“ 
Andrew si se všemi podal ruce. Všichni věděli, o koho jde, takže se nepozastavovali nad lesklým 
páskem na Andrewově zápěstí. Andrew se pro sebe usmál a podíval se na Paula. „Moc rád vás 
všechny poznávám,“ řekl a rozpačitě se zadíval na trávník. 
„Paul o vás hodně vyprávěl,“ řekla Lai, jako kdyby chtěla Andrewovi pomoci z rozpaků. 
Andrew na ni vrhl pohled plný napůl zděšení a napůl potěšení. „Ano?“ řekl a znělo to, jako by Lai 
pobízel, aby pokračovala. 
„No, říkal, že jste geniální robotik,“ dodala Lai rozpačitě. 
Andrew se uvolněně usmál. „Robotik jsem, to ano,“ souhlasil. 
„A kde vůbec bydlíš?“ zeptal se Paul. 
Andrew neurčitě pohodil hlavou. „Nedaleko odsud. Je to sice v jiném městě, ale cesta není dlouhá.“ 
Paul přikývl. „To je dobře,“ řekl. Potom si povzdechl. „Měli bychom si jít prohlédnout náš nový 
domov,“ prohlásil. „Chcete jít s námi?“ obrátil se na Ann, Henryho a Andrewa. Všichni přisvědčili, a 
tak se Paul vydal hledat auto s naloženými věcmi, aby mohli vyrazit. 
Když je konečně našel a pobízel všechny, aby nasedli, zastavil se u něho ještě Andrew. „Paule, 
vzpomínáš si, co jsi mi řekl, když jsme se ve vězení loučili?“ zeptal se tiše. 
Paul zavrtěl hlavou. „Promiň, už se nepamatuju.“ 
Andrew se usmál. „Řekl jsi mi na brzkou shledanou. Tehdy jsem nevěřil, že se odtud někdy dostanu. A 
teď jsem tady a můžu znovu dělat práci, kterou miluju. A vlastně díky tobě.“ 
Paul zavrtěl hlavou a usmál se. „Radši nasedni a moc mě nechval. Mohl bych se tak nadmout pýchou, 
že bych se do toho auta ani nevešel.“ 
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XXII. 
 

Pět dní do dopadu 
 

*** 
 

Martin přecházel po pokoji a nervózně se hryzal do rtu. Už zítra, pomyslel si. Zítra se rozhodne, jestli 
Alléktó dopadne, nebo ne. Cítil se hrozně. Poslední týden nemohl pořádně spát. Pořád kontroloval, 
jestli je všechno v pořádku. Neobjevil žádnou chybu, ale strach ho neopouštěl. Neustále sledoval 
postup Alléktó a do soustředění na práci se musel nutit téměř násilím. Ať už to skončí, pomyslel si. 
Radši to mít za sebou, než ještě čekat. 
 

*** 
 
David se nevesele usmál na stěnu svého nového pokoje. A jsme tu pohřbení zaživa, pomyslel si. Jako 
jeden z posledních se i se zástupcem Janusanů přestěhoval do podzemí. Částečně to bral jako osobní 
porážku, protože se nedokázal přimět k odletu ze Země. K čemu je to dobré? zeptal se napůl sebe a 
napůl Cizinců. Teď jsem tady jako sardinka v konzervě. Mohl jsem umřít na čerstvém vzduchu na 
Insanii a místo toho jsem odešel do podzemí. Nevíte proč? 
Nevíme. Chtěl jsi to. 
Chtěl jsem umřít doma. Ale copak tohle je můj domov? Můj domov zůstal nahoře. Možná jsem tam 
měl zůstat taky a počkat na Alléktó. 
 

*** 
 
Paul s Lai se zaregistrovali v insanijském výzkumu. Byli přijati téměř okamžitě a dostali kontakt na 
všechny členy a informace o organizaci výzkumu. Ten byl pořád ještě ve stavu vytváření, takže jeho 
struktura byla mírně chaotická, ale i tak Paul a Lai se dozvěděli všechno, co potřebovali vědět. Měli 
spolupracovat s vědci žijícími v různých koutech planety, takže se s nimi museli dorozumívat hlavně 
přes síť. I přestože základní náčrt soustavy už byl hotový, práce bylo až nad hlavu. Do vesmíru se 
vypouštěly jednoduché sondy, které zpátky posílaly informace a dobíjely se ze světla hvězdy. 
 
V insanijském výzkumu byla všechna odvětví úzce propojena, mnohem víc, než tomu bylo na Zemi, 
protože tady se muselo začít zkoumat od začátku, takže Paul spolupracoval i s Ann, Henrym, 
Andrewem a Johnem a už se dostal do kontaktu i s Kristine a Petrem. Za dva dny měli na Insanii 
přiletět Cizinci a Paul se na ně těšil, protože doufal, že se od nich dozví zase něco nového. Ale 
přestože Paul zase dělal to, co ho bavilo nejvíc, nemohl se zbavit pocitu jakési prázdnoty. Projekt už 
byl téměř dokončený a Paul už nebyl potřeba. Věděl, že by měl cítit úlevu, že stěhování dobře 
dopadlo, ale zároveň s úlevou se dostavoval pocit, že dosáhl toho, čeho chtěl vždycky dosáhnout. 
Věděl, že si musí najít nový cíl, pro který bude moci žít. 
 

*** 
 
Před Brookenem se objevila simulace prezidenta Vědeckého výzkumu. Oba muži se na sebe chvíli 
dívali jako dva příliš unavení lidé, kterým ještě není dopřáno si odpočinout. „Je všechno v pořádku?“ 
zeptal se Brooken Browna. 
Ten přikývl. „Ano. Alespoň to hlásí přístroje. Robotické mozky byly spuštěny a zatím fungují 
bezchybně,“ odpověděl. 
„To je dobře,“ řekl Brooken. „Jen doufám, že se to podaří.“ 
Brown kývl. „Zítra uvidíme.“ 
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*** 
 
Mezitím se Alléktó na své pouti vesmírem blížila k místu své zkázy a možná i zkázy jednoho světa. 
V cestě už jí nestálo nic než několik raket, které jí lidé pošlou vstříc. 
 

XXIII. 
 

Čtyři dny do dopadu 
 
 

*** 
 

Paul zastavil a podíval se na Lai. Ta mu pohled opětovala a usmála se. Vystoupili z auta a zamířili do 
budovy insanijské vlády. Na jmenování se museli dostavit osobně. Hlavní město naštěstí nebylo až tak 
daleko, takže se dokonce mohli po večerní směně v observatoři pořádně vyspat. Lai se do Paula 
zavěsila, a tak šli k budově. Nebyla nijak výrazná a příliš nevyčnívala z okolí, ale byla postavená mezi 
vysokými stromy s dvojím listím, takže z dálky působila trochu jako zámek ukrytý v aleji. Široké hlavní 
dveře byly otevřené dokořán. Jimi volně vcházeli a vycházeli hosté, zpravodajci i budoucí členové 
vlády. Paul a Lai dorazili k budově a na okamžik se zastavili, aby se zorientovali. Ann ani Henryho 
nebylo nikde vidět. „Půjdeme dovnitř?“ zeptala se Lai. 
Paul pokrčil rameny. „Můžeme,“ odpověděl. Chvíli se proplétali mezi lidmi, až dorazili ke dveřím. Vešli 
dovnitř a to, co uviděli, je přinutilo zadržet dech. 
Sál, do kterého vstoupili, byl obrovský. Z prosklené klenby do něj proudilo jasné světlo a na stěnách 
visely nádherné koberce, podlaha byla vytvořená z kamenné mozaiky zobrazující jezero s lekníny. „No 
páni,“ řekl Paul tiše. Věděl, že podlaha i nástěnná výzdoba jsou pravděpodobně jen iluzorové 
simulace, ale i tak mu vzhled sálu vzal dech. 
Lai jen nevěřícně zavrtěla hlavou. „Někdo si pěkně vyhrál,“ prohlásila. Paul přikývl. 
Jak se tak rozhlížel po sále plném slavnostně oblečených lidí, uviděl Henryho a Ann. Upozornil na ně 
Lai, a vydali se k nim. Ann a Henry je zpozorovali ještě dřív, než k nim Paul a Lai došli, a přišli jim 
naproti. „Ahoj,“ pozdravil Henry. 
„Ahoj, odpověděla Lai a Paul ji následoval. 
„Nemůžu si pomoct, ale připadám si tady přebytečný,“ pokračoval Henry. 
Lai potřásla hlavou. „Proč, prosím tě?“ 
Henry pokrčil rameny. „Prosím tě, k čemu budu zrovna já dobrý ve vládě?“ zeptal se Henry. 
„My jsme tady jen jako ozdoba,“ odpověděl Paul. 
Henry si tiše odfrkl. „Ještě lepší. Já jako ozdoba.“ 
Ann s úsměvem zavrtěla hlavou a potom se kamsi zadívala. „Už bychom měli jít,“ prohlásila. Všichni 
se zadívali směrem, kterým ukazovala, a uviděli, že na pódiu na druhém konci sálu se začali 
shromažďovat budoucí členové vlády i členové prozatímní vlády. 
Paul se nadechl a trochu pobaveně si uvědomil, že je nervózní. „Tak půjdeme, ne?“ zeptal se. Lai se 
do něj zavěsila a i s Ann a Henrym se vydali k pódiu. Postavili se vedle ostatních a čekali, až předseda 
prozatímní vlády zahájí slavnostní jmenování. Zazněl signál pro hosty a všichni se shromáždili v sále. 
Předseda ještě pohledem zkontroloval, jestli někdo nechybí, a vystoupil do popředí. „Vážené dámy, 
vážení pánové. Sešli jste se tady, abyste byli svědky jmenování první oficiální insanijské vlády. 
Srdečně vás vítám. Dovolte, abych vám představil budoucí členy vlády, které budu mít tu čest za chvíli 
jmenovat.“ Paul na okamžik zavřel oči. Tak už jsem i členem vlády, pomyslel si a pro sebe se pousmál. 
Zajímalo by mě, jaká další překvapení mě ještě v životě čekají. 
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*** 
 

„Vážení spoluobčané. Dnes se rozhodne, co se stane se Zemí, rozhodne se možná i o osudu nás 
všech. Nebudu psát dlouze, ale o něco vás musím poprosit. Ať už dnešní den skončí jakkoli, 
nezapomeňte, co k němu vedlo, nezapomeňte na to, co bylo uděláno špatně nebo co nebylo 
vykonáno vůbec. Nezapomeňte na chybná rozhodnutí, která možná povedou ke smrti mnoha lidí, 
nezapomeňte na to, kdo ta rozhodnutí udělal, a až bude po všem, vyvoďte z toho důsledky. Moc je 
přece ve vašich rukou. Váš Evžen Petrovský.“ 
 

*** 
 
Na Zemi bylo pozdní odpoledne. V nové budově Výzkumu se v jedné místnosti sešel Brown, robotici, 
technici, několik vojáků, zástupci největších zpravodajských ústředí a prostřednictvím sítě také John. 
Všechno bylo připraveno pro start teleportace raket na Alléktó, zbývalo provést poslední kontrolu. 
V místnosti panovalo napjaté ticho rušené jen občasnými polohlasem pronesenými poznámkami. 
Technici a robotici pracovali s iluzorovými prostory zobrazujícími dráhu Alléktó, měsíční základnu a 
rakety. Brown seděl v pozadí a ani John do procesu kvůli zpoždění signálu z Insanie příliš nezasahoval. 
„Dobře, jdeme na to,“ prohlásil jeden robotik a zpravodajci začali všechno zaznamenávat. „Signál?“ 
pokračoval robotik. 
„Perfektní,“ odpověděl technik. 
Brown cítil, jak se mu zrychlil tep. „Dobře,“ řekl robotik. „Zahájíme kontrolu. Výpočty pro 
teleportaci?“ Na chvilku zavládalo ticho, jak probíhala kontrola výpočtů. 
„V pořádku,“ oznámil technik. 
Robotik kývl. „Rakety jsou na místě,“ řekl. „Výborně. Zbývá zkontrolovat stav spouštěcího zařízení.“ 
Technik přikývl a pustil se se svými spolupracovníky do kontroly. Všichni napjatě sledovali iluzorovou 
simulaci, když se náhle výpočty zastavily. „Zdá se, že máme problém,“ oznámil technik po chvilce. 
Brown stiskl rty. „Co se stalo?“ zeptal se. 
Technik pokrčil rameny. „Spouštěcí zařízení je zablokované. Výpočty se točí ve smyčce. Rakety 
nemůžou ani odstartovat, ani se zažehnout,“ prohlásil. 
Všichni v místnosti zadrželi dech. „Proč?“ zeptal se robotik. 
Technik potřásl hlavou. „Nevím. Zkuste se na to podívat sám. Vypadá to na pěkně složitý virus,“ 
odpověděl. 
Robotik se přesunul na jeho místo a chvíli se pokoušel dostat výpočty z nekonečné smyčky. „Jestli to 
nevyřešíte do pěti minut, budou se muset provést nové výpočty pro teleportaci,“ poznamenal John. 
Robotik neodpověděl, jen se snažil dál řešit problém. Po několika minutách rezignovaně zavrtěl 
hlavou a otočil se k ostatním přítomným. „Je mi líto, ale teď to nevyřeším. Někdo se naboural do 
ochrany robotických mozků na základně. S tou jsme si nedali moc práce, to přiznávám, ale taky nikdo 
nepočítal s tím, že někdo bude chtít sabotovat vlastní záchranu. Bojím se, že ten virus není jen 
obyčejná smyčka. S největší pravděpodobností budeme muset vyměnit mozky. Vypadá to, že tyhle 
budou za chvíli úplně odvařené.“ 
Brown vztekle zavrtěl hlavou. „To snad není pravda,“ prohlásil a vstal. 
Podíval se na Johna. „Dá se s tím něco dělat?“ zeptal se. 
John se hoře ušklíbl. „Pokud jsou odvařené robotické mozky, tak těžko. Museli bychom je vyměnit a 
znovu naprogramovat, provést další výpočty pro teleportaci a na to nemáme dost času,“ odpověděl. 
„Jestli se nepodaří tu smyčku zrušit během dneška, tak máme smůlu.“ 
Brown znovu zavrtěl hlavou. Potom uviděl, že zpravodajci ještě pořád všechno zaznamenávají. 
Povzdechl si. „Vypněte to, prosím vás,“ prohlásil. „Nemá cenu natáčet takovýhle neúspěch.“ Obrátil 
se k robotikům. „Zkoušejte to dál,“ vybídl je. „Tohle snad ani není pravda,“ dodal spíš pro sebe. „Proč 
někdo sabotuje prostředek vlastní záchrany? Kterého šílence mohlo něco takového vůbec 
napadnout?“ 
 

*** 
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Brown přecházel po své kanceláři.  Byla už skoro půlnoc a on si byl jistý, že už nachodil několik desítek 
kilometrů. Co to má ke všem čertům znamenat? pomyslel si už alespoň po tisící. Kdo to udělal? A 
proč? Copak už všichni blázní? Už bylo téměř jasné, že se smyčku nepodaří zlomit. Robotické mozky 
přestávaly fungovat. Všechno ztroskotá jen na tom, že programátoři nebyli dost paranoidní, pomyslel 
si. Posadil se ke stolu a složil hlavu do dlaní. Mohli jsme mít jistotu, že přežijeme. Mohli jsme zničit 
Alléktó ještě před tím, než dopadne na Zemi. Proč se to nemohlo podařit? 
 

XXIV. 
 

Tři dny do dopadu 
 

*** 
 
Bylo teprve sedm hodin ráno, ale síť už toho byla plná. Po neviditelných vláknech proudily dohady, 
obviňování a nesmyslné plány na řešení. Ze Země na Insanii a naopak se přelévaly nápady, jak zlomit 
smyčku a obnovit funkčnost robotických mozků, ale žádný z nich už neměl naději situaci zachránit. 
Brown už byl zase ve Výzkumu. Byl příšerně unavený, protože v noci nemohl spát. Zamyšleně 
procházel síť, a když skončil, hořce se pousmál. Tak co? pomyslel si. Bylo to celé představení, nebo 
jenom předehra? pomyslel si. Pro sebe zavrtěl hlavou a vstal od stolu. Zadíval se oknem ven na 
podzemní město. Teď už musíme jenom čekat, pomyslel si. Najednou se ozval signál hovoru. Brown 
ho přijal a uviděl před sebou Brookenovu simulaci. „Dobrý den,“ řekl a trochu hořce se pousmál. 
„Dobré ráno,“ odpověděl Brooken a povzdechl si. „I když moc dobré se zatím nezdá. Vypadá to na 
pěkné nadělení,“ pokračoval. „Nemůžete s tím něco dělat?“ zeptal se. 
Brown zavrtěl hlavou. „Tu smyčku se nepodařilo rozlousknout a rozhodně to nebylo liknavostí těch, 
co se o to pokoušeli,“ odpověděl. „Myslím, že ji někdo hodně dlouho připravoval. A my jsme mu její 
použití usnadnili lehce rozluštitelným kódem.“ 
Brooken stiskl rty. „A nemůžete provést nové výpočty a poslat rakety i tak?“ zeptal se. 
Brown znovu zavrtěl hlavou. „Smyčka zasáhla i spouštěcí systémy raket. Ty by se daly obnovit spíš než 
robotické mozky, ale k tomu je potřeba čas, a toho se nám nedostává.“ 
Brooken kývl. „No, ono je to stejně jedno. Přišli jsme o pojistku a snad na tom nezávisí náš život. Ale 
mně vadí spíš to, že nevím, kdo to udělal a proč. Viděl jste všechny ty dohady?“ zeptal se, ale nečekal 
na odpověď. „Kdo to mohl udělat? Vláda to nebyla, to bych o tom musel něco vědět. Bylo to 
Společenství? Byli to mimozemšťané? Nevím.“ 
Brown potřásl hlavou. „Mimozemšťané to nebyli.“ 
„Jak to můžete vědět?“ opáčil Brooken. 
„Něco takového by neudělali,“ odpověděl Brown. 
„Jste si tím jistý?“ 
Brown přikývl. „Naprosto. Jestli chcete, zeptejte se Davida Pellera. Ten vám to určitě řekne.“ 
„A jak vím, že mi nebude lhát? Ale dobře. Zkusím to.“ 
Brown znovu přikývl. „Budeme se dál pokoušet něco s tou smyčkou udělat,“ řekl. „I když to už asi 
k ničemu nebude.“ 
„Zkoušejte to,“ souhlasil Brooken a zavěsil. 
 

*** 
 
David seděl v kuchyni za stolem, ruce měl položené před sebou a zamyšleně se hryzal do rtu. 
Co teď budeme dělat? ozvali se Cizinci. 
David se ušklíbl. Pořád ještě můžete odletět. Nikdo vás tady držet nebude. 
A co ty? 
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David zavřel oči a povzdechl si. Potom zavrtěl hlavou. Já nemůžu. Nevím proč, ale nemůžu. Museli 
byste mě odvést násilím. 
To nemůžeme udělat. 
Pak nemůžeme udělat nic. Stáhl ruce ze stolu a pohodlně se opřel. Jsem zvědavý, jak dlouho to bude 
trvat. 
Co? 
Jak dlouho bude trvat, než nás lidé zničí za to, co jsme neudělali. 
Umíme se bránit. 
Bránit, to ano. Ale neumíte ublížit někomu, o kom jste přesvědčeni, že je slabší. A v tom je výhoda lidí. 
David se odmlčel, protože si uvědomil, že mu někdo volá. Sebral veškeré soustředění a hovor přijal. 
Objevila se před ním Brookenova simulace. David se trochu pousmál. „Dobrý den, pane prezidente,“ 
řekl. 
„Dobrý den,“ odpověděl Brooken a zamyšleně si Davida prohlížel. 
„Myslím, že vím, proč mi voláte,“ prohlásil David. 
Brooken povytáhl obočí. „Ano? Proč?“ 
David se znovu usmál. „Pravděpodobně chcete vědět, jestli tu sabotáž provedli Janusané,“ 
pokračoval David. 
„A provedli?“ zeptal se Brooken. 
David potřásl hlavou. „Ne, neudělali to,“ odpověděl. 
Brooken přikývl. „Dobře. Asi vám budu muset věřit. Ale pochybuju, že tomu budou věřit všichni. 
Mimozemšťané by nejlépe udělali, kdyby odletěli. Ještě mají příležitost.“ 
David kývl. „Ano, jenže bohužel nechtějí.“ 
„Proč?“ zeptal se Brooken. 
David pokrčil rameny. „To nevím,“ zalhal. 
Brooken váhavě pokýval hlavou. „Dobře. Pokusím se lidem vysvětlit, že to neudělali.“ 
David se trochu usmál. „Děkuju.“ 
Brooken se napůl usmál, napůl ušklíbl, rozloučil se a zavěsil. 
 

*** 
 
Paul Lai objímal okolo ramen a společně se dívali k obloze. Zanedlouho měli na Insanii přiletět 
Janusané a kolem místa přistání se shromáždil poměrně velký dav. Dlouho očekávaná událost byla 
trochu poznamenaná obavami z toho, že Janusané sabotovali rakety na Měsíci, ale Kristine, která se 
ohledně Janusanů na Insanii pomalu, ale jistě stávala uznávanou autoritou, neustále šířila uklidňující 
zprávy přímo od Janusanů a zdálo se, že lidi přesvědčila. Kromě toho, Země byla daleko, a jakkoli 
nebezpečí, které jí hrozilo, trápilo i lidi na Insanii, přece jen nezažívali takový strach jako Pozemšťané.  
 
Paul a Lai mlčky čekali a dívali se střídavě na oblohu a na lidi kolem. Uvnitř kruhu vyhrazeného pro 
přistání Janusanů stála Kristine a vydávala poslední pokyny. Paul se nadechl a podíval se na Lai. 
„Myslíš, že si tady lidi na Janusany zvyknou?“ zeptal se. 
Lai pokrčila rameny. „Budou muset,“ opáčila. 
Najednou k nim přistoupil John. „Ahoj Johne,“ pozdravil Paul překvapeně. „Dlouho jsem tě neviděl.“ 
John se pokřiveně usmál. „Ahoj,“ odpověděl. 
„Jak to, že jsi tady?“ zeptala se Lai. 
John pokrčil rameny. „Bydlím kousek odsud. Zato vy jste si udělali pěknou projížďku.“ 
„Chtěli jsme se přivítat s našimi starými známými,“ odpověděl Paul. 
John přikývl a ustaraně se podíval k obloze. „Je to hrozné, ale jsem strašně rád, že teď nejsem na 
Zemi,“ prohlásil směrem k mrakům. To asi každý tady, pomyslel si Paul, ale nahlas nic neřekl. 
„Jak to tam vypadá?“ zeptala se Lai. 
John pokrčil rameny. „Nic moc,“ odpověděl a pořád se díval k obloze. Po chvilce zavrtěl hlavou a 
podíval se na Lai. „Po pravdě řečeno to tam vypadá dost špatně. Ani ne tak kvůli tomu, že někdo 
sabotoval rakety, ale kvůli tomu, že nikdo neví, kdo to byl. Podívejte se na síť. Vypadá to jako 
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blouznění z horečky. Za všechno můžou Janusané, vláda a Insanijané, protože se s Janusany buď 
spolčili, nebo jsou jimi ovládáni.“ Znovu zavrtěl hlavou a povzdechl si. „Nevím, jak to skončí, ale 
opakuju, že jsem rád, že tam nejsem.“ Mezi lidmi to zašumělo a všichni se podívali k obloze. Objevila 
se na ní lesklá tečka, která se rychle přibližovala. Nabrala podobu mimozemské lodi a začala brzdit. 
Jak se přibližovala ke kruhové přistávací ploše, zažil Paul zvláštní pocit déjà vù. Zamyšleně se díval, jak 
lesklá loď pomalu dosedá na zem. Pozval je takhle ještě někdo jiný než lidé? napadlo ho. Otevřel se 
průchod a z něho vypluli Janusané. Takhle se to stalo i na Zemi. Pozvali jsme je a oni přišli. K čemu to 
povede? Budou nás naši potomci proklínat za to, že jsme to udělali? Nebo nám budou blahořečit? 
Janusané se trochu vzdálili od lodě a zastavili se.  Všichni lidé mlčeli. Děkujeme za vaše pozvání, ozval 
se hluboký sametový hlas Janusanů. Rádi jsme je přijali a doufáme, že vám budeme moci být 
prospěšní. Nejdříve ze všeho vám ale chceme říci, že tu nebudeme zůstávat proti vaší vůli. Budeme tu 
jen tak dlouho, dokud nás tu budete chtít. Neradi bychom, aby náš vztah dospěl do podoby, v jaké je 
teď s vašimi druhy na Zemi. Přišli jsme proto, aby se naše civilizace mohly navzájem obohatit. To jsme 
říkali, už když jsme vás poprvé kontaktovali a stále to platí. Pokud budete chtít přijít na naši měsíční 
základnu, jste vítáni. Janusané skončili, ale pořád ještě nikdo nepromluvil. 
„Snad to opravdu nepovede tam, kam to dospělo na Zemi,“ řekl Paul tiše. 
 

*** 
 

Brown zamyšleně sledoval obraz Alléktó předávaný Zemi pomocí sondy. Asteroid se líně převaloval 
vesmírem a Brown si uvědomoval, že se každým okamžikem blíží. Najednou se v obrazu něco 
změnilo. Poblíž Alléktó se z ničeho nic zhmotnili dva roboti. Brown se překvapeně napřímil a podivil 
se ještě víc, když roboti začali asteroid něčím omotávat. No, zdá se, že právě začalo další dějství, 
pomyslel si. 
 

*** 
 

Brooken se díval na obraz Alléktó a dvou robotů. Uvažoval, co udělá. Ale ano, pomyslel si. Lidé by to 
měli vidět. Aspoň přestanou blouznit o Janusanech. Takže to s největší pravděpodobností bylo 
Společenství. A co dál? Mám zahájit nějaké odvetné akce? Zavrtěl hlavou. Stejně chtějí Alléktó zničit. 
Jenomže co to vlastně dělají? Znovu zavrtěl hlavou a připojil přenos ze sondy k veřejně přístupné 
vládní databázi. Potom našel kontakt na Browna, aby zjistil, co to vlastně roboti u asteroidu 
provádějí. 
 

*** 
 

Do popředí vystoupila Kristine a postavila se vedle průhledného janusanského plavidla. Rozhlédla se 
po kruhu lidí a usmála se. „Jsem ráda, že Janusané přijali naše pozvání a podle vašich reakcí na síti si 
myslím, že jejich přítomnost bude jen k užitku. Přinejmenším mohou vyvrátit fámy, které se o nich 
začaly šířit. Všechny poznatky, které nám sdělí, budou veřejně přístupné, takže všichni budete moci 
naše sousedy blíže poznat.“ Kristine je ve svém živlu, pomyslel si Paul. Náhle John, který stál vedle 
něho, zvedl hlavu a rychlým krokem poodešel kousek stranou. Paul se na něj překvapeně podíval, ale 
potom potřásl hlavou a soustředil se na dění před sebou. Kristine se odmlčela, ale potom se znovu 
nadechla. „Ještě vám musím říci, že za nedlouho několik dobrovolníků odletí na měsíční základnu u 
Janusu a budou tak moci pozorovat mimozemšťany opravdu zblízka, a zároveň jim poskytneme 
informace o sobě…“ 
John se vrátil a poklepal Paulovi na rameno. Paul se k němu otočil. „Pojď se mnou,“ vybídl ho John. 
Paul udiveně povytáhl obočí, ale řekl ještě Lai a oba dva následovali Johna. Zavedl je kousek stranou, 
aby nerušili, a zapnul iluzor. 
„Co se děje?“ zeptala se Lai. 
„Musím vám něco ukázat,“ odpověděl John. Zanedlouho se objevila simulace Alléktó a dvou robotů. 
Paul se zatvářil udiveně. „Co to má být?“ zeptal se. 
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John se usmál. „Taky jsem to nejdřív nechápal. Před chvilkou mi volali Brown s Brookenem, abych jim 
to vysvětlil.“ 
„A co to teda je?“ zeptala se Lai. 
John se na ni otočil a na tváři se mu objevil zvláštní úsměv. „No, vypadá to, že se někdo pokouší 
Alléktó teleportovat,“ odpověděl. 
Paul se nechápavě usmál. „Cože?“ 
John pokrčil rameny. „Pamatujete se, jak mi zmizel pokusný teleport?“ zeptal se. Paul i Lai váhavě 
přikývli. „Stopy vedly do Společenství. Už chápu, k čemu ho potřebovali.“ 
Paul potřásl hlavou. „Ale ty jsi přece říkal, že tak velký předmět teleportovat nejde,“ namítl. 
John zavrtěl hlavou. „Ne, já jsem říkal, že to neumím. V tom je rozdíl. Třeba na to ve Společenství 
přišli. Ostatně, za chvilku se to dozvíme.“ 
„A kde jsi vzal tuhle simulaci?“ zeptala se Lai. 
„Tohle je přenos z veřejné vládní databáze. Předpokládám, že to sleduje aspoň půl Zeměkoule,“ 
odpověděl John. Všichni tři se mlčky dívali, jak roboti dokončují práci, připevňují na asteroid teleport 
a vzdalují se. „Tak to jsem zvědavý,“ prohlásil John. Chvíli se dívali na Alléktó a čekali. Potom bylo 
vidět, že jeden z robotů spustil zařízení. Všichni zadrželi dech, ale nic se nestalo. 
John si trochu zklamaně povzdechl. „Už jsem si myslel, že na to ve Společenství opravdu přišli. No, tak 
teď mají problém.“ 
„A velký,“ dodal Paul. „Právě si pod sebou podřezali větev.“ 
 

*** 
 
„Co teď můžou dělat?“ zeptal se Brooken. 
Brown pokrčil rameny. „Nevím,“ odpověděl. „Ale myslím si, že celkem nic. Když selhal plán 
s teleportem, můžou ještě na Alléktó poslat rakety, ale ty ji přinejlepším rozbijí a asteroid stejně 
dopadne.“ 
Brooken přikývl. „Takže žádná další překvapení?“ 
Brown zavrtěl hlavou. „Myslím, že ne,“ odpověděl. 
 

*** 
 
„Rakety prý sabotovalo Společenství. Chtělo prý teleportovat asteroid. Ale můžeme si tím být jistí? 
Můžeme si být jistí tím, co nám tvrdí Výzkum a vláda, když nám tolikrát lhali a zatajovali informace? A 
i kdyby mělo sabotáž na svědomí skutečně Společenství, co z toho vyplývá? Pro mě z toho vyplývá 
jedno. Federace nebyla schopná se s ním včas dohodnout, nebo ho k dohodě přinutit. Nevím, co 
chtělo Společenství sabotáží dokázat, pokud ji skutečně provedlo, ale za to, že se vůbec uskutečnila, 
v mých očích nese zodpovědnost i vláda Federace.“ 
 

XXV. 
 

Dva dny do dopadu 
 

*** 
 

Paul se probudil úplně promáčený potem. Uvědomil si, že mu srdce tluče jako splašené a že má ruce 
zaťaté v pěst. Pomalu je uvolnil a snažil se uklidnit. Nepamatoval si sen, který ho tak rozrušil, ale 
dozníval v něm strach. Pomalu se posadil a opatrně, aby nevzbudil Lai, vstal a vyšel z pokoje. Sešel do 
přízemí a vyšel na terasu. Byla ještě tma, ale na západě už začínala obloha blednout. Paul se trochu 
zachvěl, když ho ovanul studený ranní vánek a povzdechl si. Věděl, že už neusne. Od předchozího dne 
v něm rostl neklid. Věděl, že musí něco udělat, ale nedokázal se k ničemu odhodlat. Za dva dny 
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dopadne Alléktó, pomyslel si. Už by mě to nemělo trápit, ale co ti lidi, kteří zůstali na povrchu?  
Zavrtěl hlavou. Ale co můžu dělat? Co se dá dělat teď, dva dny před dopadem? Chvíli ještě hleděl do 
tmy, a potom se náhle vrátil do domu pro iluzor. Možná že je to hloupost, ale něco udělat musím, 
pomyslel si, když si ho nasazoval. Nejdřív ze všeho si prohlédl pozemskou síť. Hemžilo se to tam 
stejně jako předchozí den obviněními a dohady. Paul stiskl rty a našel kontakt na Brookena. Potom se 
šel převléct, aby prezidentovi nevolal v pyžamu, a vytočil Brookenovo číslo. Chvíli čekal, než někdo 
přijme hovor. 
Nakonec se před ním objevila simulace prezidentovy asistentky. „Dobrý den,“ pozdravila a Paul jí 
odpověděl a představil se. Žena se usmála.  „Co si přejete?“ zeptala se. 
„Potřeboval bych mluvit s panem prezidentem,“ prohlásil. 
Asistentka přikývla. „Zeptám se ho,“ prohlásila. 
Paul se zhluboka nadechl a čekal. Po chvilce se před ním objevil Brooken. „Dobrý den,“ pozdravil 
Paul. 
„Dobrý den, pane Belnere,“ odpověděl Brooken překvapeně. „Co potřebujete?“ zeptal se. 
Paul se trochu nervózně usmál. „Chci vás o něco požádat,“ prohlásil. Brooken ho pohybem ruky 
vybídl, ať pokračuje. „Mohl byste nařídit evakuaci alespoň části obyvatel Společenství?“ zeptal se 
Paul. 
Brooken ho ani nenechal dopovědět a rázně zavrtěl hlavou. „Tohle přece nemůžete myslet vážně,“ 
řekl. „Podobné žádosti se na mě sypou ze všech možných míst, ale od vás bych to nečekal.“ 
„A proč ne?“ opáčil Paul. „Ti lidé jsou teď proti Alléktó bezbranní. Nemůžete si je přece vzít na 
svědomí.“ 
Brooken zavrtěl hlavou. „Já si je nechci brát na svědomí,“ odpověděl. „Problém je v tom, že jakmile ty 
bezbranné lidi pustím do podzemních měst, jsou schopní pokračovat ve válce i tam. Měli dost 
příležitostí se zachránit. Nemůžete tvrdit, že ne. Měli možnost se přestěhovat a podívejte se, kolik 
z nich ji využilo.“ 
Paul potřásl hlavou. „Ale tehdy ještě měli možnost přežít. Teď už ji nemají.“ 
Brooken stiskl rty. „Ne, pane Belnere. Nebudu riskovat. Myslete si o mně, co chcete, ale podzemní 
města už neotevřu.“ 
Paul pomalu přikývl. „Dobře. Potom vám tedy oznamuji, pane prezidente, že se pokusím zachránit 
tolik lidí, kolik jen půjde. Plošiny ještě fungují, takže s přemisťováním nebude problém.“ 
Brooken zavrtěl hlavou. „Dělejte, jak myslíte, ale bude to jen zbytečné gesto,“ prohlásil. 
„Nebude,“ odpověděl Paul. „Ne, pokud se podaří alespoň někoho zachránit. Nashledanou.“ Brooken 
mu odpověděl a Paul zavěsil. Vypnul iluzor a složil hlavu do dlaní. S tímhle se mělo začít už mnohem 
dřív, pomyslel si. Proč jenom jsem nezačal dřív? Tohle si asi budu vyčítat do konce života. Povzdechl si 
a zvedl hlavu, když si uvědomil, že za ním někdo stojí. „Lai?“ řekl a otočil se. Opravdu tam stála Lai. 
„Probudil jsem tě?“ zeptal se Paul. 
Lai jemně kývla. „Jo. Ale to nevadí. Všechno jsem slyšela,“ prohlásila. „Co chceš teď dělat?“ 
„To je mi líto,“ řekl Paul. „Nechtěl jsem tě vzbudit. Co budu dělat? Musím zavolat Johnovi a doufat, že 
dokáže změnit výpočty dostatečně rychle.“ 
Lai přikývla. „Dobře. Tak mu zavolej.“ 
„Mělo mě to napadnout dřív,“ řekl Paul. 
Lai zavrtěla hlavou. „Je dobře, že tě to vůbec napadlo.“ Paul si povzdechl a našel Johnovo číslo. Lai se 
posadila stranou. 
John hovor dlouho nepřijímal, ale nakonec se před Paulem objevila jeho simulace. „Paule, co prosím 
tě chceš takhle brzo ráno?“ zeptal se John nevrle. 
„Promiň,“ odpověděl Paul. „Nebudil bych tě, ale je to nutné.“ Objasnil Johnovi situaci. 
Ten si povzdechl. „To už se dneska asi nevyspím, co?“ zeptal se. „Uvidím, co se dá dělat. Ale jak chceš 
dát těm lidem vědět, že můžou odletět?“ zeptal se. 
Paul pokrčil rameny. „Přes síť nemůžeme, tak to musíme udělat postaru. Pomocí letáků.“ 
John zavrtěl hlavou. „To je šílenství,“ řekl. „Dodám ty výpočty co nejdřív, ale počítej s tím, že první 
várku plošin můžeš do Společenství dodat nejdřív odpoledne.“ 
Paul se usmál. „To nevadí. Ani nevím, jak ti mám poděkovat,“ řekl. 
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„Ještě neděkuj,“ odpověděl John. „Ještě jsem nic neudělal.“ 
 

*** 
 

Martin zaparkoval a vyšel na ulici. Ještě pořád si na podzemní města úplně nezvykl a nemohl se zbavit 
pocitu, že žije v jeskyni, která se může každou chvíli zřítit. Na ulici bylo rušno. Lidé šli za svými 
povinnostmi a na první pohled všechno vypadalo jako obyčejný pracovní den v kterémkoliv městě. 
Martin se na chvíli zastavil, aby se rozhlédl a potom vyrazil směrem k okraji města. Tam bylo zařízení, 
které udržovalo město v chodu a zároveň se odtud dalo dostat do prostor mezi výztužemi. Martin 
dorazil k jedné z technických budov, identifikoval se a vešel dovnitř. Nikdo tam nebyl, všechno 
obstarávali roboti. Martin se hned po sabotáži raket rozhodl, že bude riskovat další roztržku s Landem 
a osobně zkontroluje místa, která byla postavena nejpozději, protože měl pořád nejasné podezření, 
že něco není v pořádku. Už mu zbývala jen tři a všechna, která dosud zkontroloval, byla v pořádku, 
ale rozhodl se, že pro klid svědomí prohlídky dokončí. Nejprve ještě jednou zkontroloval záznamy o 
stavbě. V těch bylo všechno v pořádku, a tak zapnul robota pro kontrolu výztuží. Posadil se 
k obrazovce a promnul si oči. Poslední týdny nemohl pořádně spát, neustále ho trápila myšlenka na 
to, jestli pro obranu před Alléktó udělal dost. Co když tady všichni umřeme jen proto, že jsem 
nenavrhl lepší výztuže? napadlo ho, když sledoval, jak robot postupuje. Potřásl hlavou. Ale ne. 
Nemůžu nad tím takhle uvažovat. Udělal jsem, co bylo v mých silách. Teď už je zbytečné říkat si, co by 
bylo kdyby. Mlčky sledoval postup robota a srovnával data, která mu robot posílal, se stavebními 
záznamy. Už se zdálo, že i tohle město bude v pořádku, když se najednou Martin zarazil. V posledních 
vrstvách výztuží byl materiál ztenčený. Nebylo to nijak výrazné, ale i kvůli takovým nepatrným 
ztenčením mohl asteroid teoreticky výztuže prolomit. Martin zavřel oči a povzdechl si. To ne, 
pomyslel si. Proč jsem to, já hlupák nezkontroloval dřív? Zavrtěl hlavou. To mám za to, že jsem věřil 
Landovi. Co si ten chlap myslí? Že výztuže vydrží jenom pro jeho zbožné přání? Zavrtěl hlavou a vypnul 
robota. Zvedl se. No, tak co teď budu dělat? pomyslel si. Cítil se mizerně. Nakonec ještě jednou 
zavrtěl hlavou a vyšel z budovy. Když uviděl lidi proudící ulicemi, stiskl rty. Tihle možná umřou, 
protože jsem včas nezkontroloval výztuže, pomyslel si a musel tu myšlenku násilím zahnat. Dorazil 
k autu a nasedl do něj. Rozhodl se, že ještě zkontroluje poslední dvě města, aby alespoň věděl, na 
čem je. 
 

*** 
 
Paul stál před simulací předsedy insanijské vlády. Zdálo se, že se předseda nemůže rozhodnout mezi 
výrazem hněvu a obdivu. Povzdechl si. „Takže mi chcete oznámit, že sem během dneška a zítřka 
dorazí několik stovek tisíc lidí ze Společenství,“ konstatoval. 
Paul přikývl. „Alespoň v to doufám,“ prohlásil. 
Předseda se pobaveně usmál. „Popravdě řečeno, nevím, co dodat,“ řekl. „A hlavně nevím, jestli vás 
mám pokárat za to, že jste to zorganizoval na vlastní pěst, nebo pochválit za to, že vás to vůbec 
napadlo.“ 
Paul pokrčil rameny. „To je na vás.“ 
Předseda si povzdechl. „No, myslím, že na zařazení přistěhovalců do evidence bude stačit pár lidí a 
volných domů se tady naštěstí najde dost. Říkal jste, že jestli všechno dobře půjde, první lidé by na 
Insanii mohli být odpoledne, že?“ zeptal se. Paul mlčky přikývl. „Dobře. To je ještě dost času. Udělám 
všechno, co budu moci. Kolik jich podle vás přiletí?“ zeptal se. 
Paul pokrčil rameny. „To nemůžu říct. Jisté ale je, že jich bude příliš málo. Odhaduju to tak na 
maximálně deset milionů lidí.“ 
Předseda tiše hvízdl. „To je pořádná dávka. Doufám, že je budeme mít kde ubytovat.“ 
Paul přikývl. „Místa by mělo být dost. Insania je přichystaná na třináct miliard lidí.“ 
„Dobře. Tak doufejme, že jich přiletí co nejvíc,“ zakončil předseda a rozloučil se. 

 
*** 
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„Pane prezidente, proč to nechcete udělat?“ zeptala se ministryně vnitra. Brooken jen zavrtěl hlavou. 
Ministryně stiskla rty. „Je pravda, že platí výjimečný stav a máte díky tomu rozšířené pravomoci, ale 
přece se nemůžete chovat jako diktátor.“ 
Brookenovi se na obličeji objevil výraz těžce skrývaného vzteku. „Já jenom používám zdravý rozum, 
paní ministryně,“ prohlásil. 
Ministryně si téměř neznatelně povzdechla. „Jenže většina lidí si to nemyslí.“ 
Brooken se zhluboka nadechl. „A vy také ne, že?“ zeptal se a potřásl hlavou. „Zítra v noci na Zemi 
dopadne obří asteroid. Myslíte si, že jsou lidé v téhle situaci schopní logicky uvažovat?“ Ministryně 
chtěla něco namítnout, ale Brooken ji nenechal promluvit. „Podívejte se na síť. Ta většina lidí, na 
kterou se odkazujete, jen papouškuje tvrzení jakéhosi Evžena Petrovského. Nepodařilo se zjistit, kdo 
to je a už mě to ani nezajímá, zajímá mě jen to, že se snaží obrátit vztek té většiny proti vládě 
Federace a proti Janusanům. Opravdu si myslíte, že na Společenství poukazuje z čistého altruismu? 
Pochybuji. Stejně jako já dobře ví, že nemůžu riskovat. Nemůžu otevřít podzemní města a pozvat do 
nich lidi, kteří sabotovali rakety, které měly rozbít Alléktó, nemůžu sem pustit lidi, kteří na nás ještě 
před nedávnem útočili. Představte si, co by se stalo, kdybych sem pustil fanatiky, kteří se ani nechtějí 
nechat zachránit cizími prostředky. A to je další věc. Vždyť oni nechtějí zachránit. Vybrali si sami.“ 
Ministryně zavrtěla hlavou. „Nevím, co by se stalo, kdybyste je sem pustil, ale vím přesně, co se 
stane, když je sem nepustíte. Když už odhlédnu od toho, že kvůli tomu zemře obrovské množství lidí, 
což je pro mě dostatečná motivace pokusit se alespoň některé z nich zachránit, je tady ještě jiný 
důvod. Upozornil jste mě na síť. Dobře vím, co se tam děje. Ale co si myslíte, že se stane, když ty lidi 
necháte umřít? Petrovský počítá s tím, že žádostem nevyhovíte a přesně to chcete udělat. Když je 
budete ignorovat, jen mu tím nahrajete. Myslíte si, že podpoříte svou důvěryhodnost a 
důvěryhodnost celé vlády tím, že budete ignorovat požadavky lidí, jakkoli se vám zdají nesmyslné?“ 
Brooken vztekle potřásl hlavou. „A co po mně chcete? Abych otevřel města a pustil je sem, bez 
ohledu na riziko? Nezlobte se, ale tohle nemůžu udělat. Třeba tím ztratím v očích lidí důvěryhodnost, 
třeba mi budou říkat vrah, ale zajistím bezpečí Federace. A to je přece to, co se po mně chce, ne?“ 
Ministryně zvolna zavrtěla hlavou. „Nemyslím si, že tím zajistíte bezpečnost Federace. Možná ji 
ochráníte od potenciálního útoku ze strany Společenství, ale ne od útoků zevnitř. Nevím, co chce 
Petrovský získat, ale jestli mu znovu vyjdete vstříc, získá to. A nemyslím si, že to bude ku prospěchu 
Federace, kterou chcete chránit.“ 
Brooken stiskl rty. „Nemůžu dělat nic jiného, než co dělám. Tohle je nejlepší řešení. Až dopadne 
asteroid, lidé se uklidní a pochopí, že to bylo nutné. Třeba kvůli tomu budu muset rezignovat, ale to 
mi nevadí tak jako myšlenka, že sem pustím lidi, kteří chtějí Federaci získat pro sebe.“ 
Ministryně se smutně usmála. „Nevím, jestli někdy někdo docení vaši starost o stát, který je vám 
svěřen, ale já se před ní hluboce klaním.“ Povzdechla si. „Vidím, že vás nepřesvědčím,“ dodala. 
Brooken přikývl. „Nepřesvědčíte. Ale řeknu vám něco, co vás možná uklidní. Paul Belner chystá 
záchrannou výpravu na vlastní pěst. Nemyslím si, že by z toho vyšlo něco víc než velkolepé gesto, ale 
třeba se mu podaří alespoň několik lidí zachránit.“ 
Ministryně kývla. „Děkuju alespoň za tuhle zprávu. Nashledanou.“ 
„Nashledanou,“ odpověděl Brooken a díval se za ministryní, dokud nevyšla ze dveří. 
 

*** 
 
Paul se hryzl do rtu a díval se na výpočty pro první várku plošin. Před několika okamžiky dorazil na 
Zemi přístroj, které rozhodil do Společenství letáky a na všech rádiových frekvencích upozorňoval lidi 
na to, co se bude dít. 
Opodál stála Johnova simulace. „Tak co?“ zeptal se John. „Jdeme do toho? Letáky jsou rozhozeny, 
plošiny jsou přichystané. Paul neodpověděl, jen potřásl hlavou. John tázavě povytáhl obočí. „Ještě to 
můžeme zastavit. Stálo mě to sice pár hodin spánku a přemýšlení navíc, ale čert to vem.“ 
Paul zavrtěl hlavou a obrátil se k Johnovi. „Spusť to,“ řekl. 
John přikývl. „A ví o tom vůbec někdo?“ zeptal se. 
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„Brooken,“ odpověděl Paul. „Ale nemám to schválené oficiálně. A už jsem taky dal vědět nahoru, že 
se tady objeví nějací bezprizorní lidé. Volných domů je na Insanii dost a při přistání je stačí obsloužit 
pár lidí.“ 
John se usmál.  „Jak myslíš. Mám to teda spustit?“ zeptal se. 
Paul na chvilku zaváhal a potom přikývl. „Spusť to,“ zopakoval. John kývl. Počkal, než plošiny zmizí a 
rozloučil se. Paul ještě chvilku zamyšleně stál. No uvidíme, jestli to k něčemu bude, pomyslel si. 
 

*** 
 
Martin se zastavil před dveřmi Landovy kanceláře a zhluboka se nadechl. Cloumal jím vztek. Ve všech 
třech městech, která byla postavena jako poslední, chyběly části výztuží, nebo tam byly výztuže 
alespoň ztenčené. Martin stál chvilku přede dveřmi a snažil se uklidnit, a nakonec zaklepal. 
„Dále,“ ozvalo se zevnitř a Martin vstoupil. Když ho Land uviděl, na tváři se mu objevil zvláštní úsměv, 
jako kdyby Martina čekal. „Dobrý den, pane Johnsone,“ prohlásil. „Posaďte se,“ vybídl ho. 
„Dobrý den,“ odpověděl Martin, ale nabízenou židli nepřijal. Land skoro neznatelně pokrčil rameny. 
„Tak co tedy potřebujete?“ zeptal se znovu. 
Martin se trhaně nadechl. „Po pravdě řečeno nevím, jak vám to mám říct, aniž bych použil sprostá 
slova,“ odpověděl. 
Land povytáhl obočí. „Ale? A co tak hrozného jsem provedl?“ zeptal se nechápavě. 
„Zkontroloval jsem poslední města,“ prohlásil Martin. 
„A?“ zeptal se Land. 
„A zjistil jsem, že se vám nedá věřit,“ odpověděl Martin. 
Land konejšivě zavrtěl hlavou. „Pane Johnsone, všiml jste si, že kdykoli vstupujete do téhle místnosti, 
jste plný vzteku?“ zeptal se konverzačním tónem. 
Martin se křečovitě usmál. „Něco na tom bude,“ souhlasil. „A právě teď k tomu mám dobrý důvod. 
Proč jste v těch městech ošidil výztuže?“ zeptal se. 
Land zavrtěl hlavou. „Co vás vede k myšlence, že to mám na svědomí právě já?“ zeptal se. 
Martin na okamžik zavřel oči. „Tohle vynechejme, ano? Proč?“ zopakoval. 
Land si povzdechl. „Protože bylo málo času. Ale přece to není tak hrozné. Ta ztenčení ničemu 
neublíží.“ 
Martin pomalu přikývl. „Možná. Ale možná kvůli nim umřou lidé uvnitř. Říkáte, že bylo málo času. 
Bylo málo času a vy jste nechtěl nikoho žádat o pomoc. Takže kvůli vaší tvrdohlavosti může někdo 
úplně zbytečně umřít.“ Martin vztekle uhodil dlaní do stolu. „Teď jdu lidem říct, že jsou v nebezpečí. 
Snad se ještě stihnou přestěhovat do jiného města. Nashledanou,“ řekl a vyšel z kanceláře. 
„Počkejte!“ zavolal za ním Land, ale už bylo pozdě. „Zatraceně,“ ulevil si potichu. 
 

*** 
 
Paul stál opodál přistávací plochy a díval se, jak z plošiny proudí lidé. Vypadali trochu vyděšeně 
z neznámého prostředí a z toho, že, že přijali pomoc od lidí, kterým ještě před nedávnem říkali 
nepřátelé. Neměli s sebou skoro nic, museli se spokojit s tím, že si zachrání život. Okolo přistávací 
plochy postávali zmatení Insanijané. Na síti se už sice objevilo upozornění na nové přistěhovalce, ale 
nikdo nechápal, co se změnilo, že se najednou zachraňují lidé ze Společenství. Paul si byl jistý, že až se 
situace trochu uklidní, ozvou se lidé nespokojení s velkým množstvím bývalých nepřátel žijících na 
Insanii, ale zatím nikdo neprotestoval, všichni byli příliš zaskočení. K údivu měli dobrý důvod, protože 
stanovisko Země se nezměnilo. Ani Federace ani Velký chalífát neotevřely podzemní města, a 
odmítaly Společenství pomoci. Paul při pohledu na uprchlíky stiskl rty. Proč jim nepomůžou? Tihle lidé 
nechtějí umřít. To, že někdo rozhodl za ně, přece neznamená, že s tím rozhodnutím souhlasí. Ano, 
nepřijali pomoc, když jim ji Federace nabízela, ale tehdy ještě měli naději, že se zachrání a že si přitom 
zachrání něco víc, než holý život Teď už ji nemají.  Na jednu stranu Brookena chápal, ale když viděl, 
kolik lidí ze Společenství utíká, pochyboval o správnosti Brookenova rozhodnutí. Pochyboval o něm 
tím spíš, že se plošiny na území Společenství nesetkaly s žádným odporem. Ať už byl záměr 
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Společenství jakýkoli, a ať už bylo jeho nepřátelství vůči Federaci jakkoli velké, blízkost smrti udělala 
z nesmiřitelných nepřátel obyčejné lidi, kteří chtějí přežít. Císař nevydal žádné oficiální stanovisko, 
nepožádal o pomoc, ale ani nebránil tomu, aby jeho lidé utíkali. Paul si povzdechl. Tohle bude 
největší. Podíval se na prázdnou plošinu, která se chystala na další cestu na Zemi. Měli jsme začít dřív, 
pomyslel si. 
 

*** 
 
„Na Insanii přijímají uprchlíky ze Společenství a my sedíme s rukama v klíně. Pane prezidente, 
vezmete si na svědomí dvě miliardy lidí? Přinutíte nás vzít za ně spoluzodpovědnost? Ne. Vy možná 
dokážete žít s představou, že jste nic neudělal, že jste je nechal umřít, ale já a všichni soudní lidé si 
nad vaším rozhodnutím myjeme ruce. Až Alléktó dopadne, až bude po všem, nepočítejte 
s milosrdenstvím ze strany občanů své země. Evžen Petrovský.“ 
 

*** 
 
Tisková mluvčí se podívala na Brookenovu simulaci a musela potlačit zděšený výraz. Brookenovi z očí 
sršel vztek a ve tváři měl výraz strnulý jako maska. „Co si přejete?“ zeptala se mluvčí po chvilce. 
Brooken se na ni zamyšleně zadíval, jako by nevěděl, co říct. „Chci vydat prohlášení,“ řekl nakonec. 
Mluvčí přikývla. „Chci vydat prohlášení,“ zopakoval Brooken, „že jakákoli kritika mých rozhodnutí 
nebo rozhodnutí vlády, která by vedla ke znepokojení občanů Federace nebo k rozněcování 
nepokojů, je od chvíle vydání prohlášení zakázána pod trestem peněžní pokuty ve výši pokuty za 
předem neohlášené shromažďování a následného trestného stíhání.“ 
Mluvčí se na Brookena udiveně zadívala. „Je to nutné?“ zeptala se. 
„Ano!“ málem vykřikl Brooken. Mluvčí polekaně ucukla a Brooken si povzdechl. „Je to nutné. A navíc 
to, co jsem vám nadiktoval, není žádný trest. Je to jen upozornění, které toho stejně moc nezmůže. 
Zákaz přestane platit zítra půl hodiny potom, co dopadne Alléktó.“ 
Mluvčí mírně pokrčila rameny. „Dobře, pane prezidente,“ řekla. „Hned to dám na síť.“ 
Brooken jen přikývl a zavěsil.  
 

*** 
 
Martin seděl s hlavou v dlaních. Po chvilce se podíval na hotové upozornění, které chtěl umístit na síť 
a ustaraně si povzdechl. Nevěděl, co má dělat. Všechno, co mohl udělat, bylo špatně, ale něco udělat 
musel. Věděl, že pokud upozornění zveřejní, lidé mohou zpanikařit, ale také věděl, že jestli ho 
nezveřejní a ztenčené výztuže nevydrží, bude si do konce života vyčítat, že obyvatele měst 
neupozornil na nebezpečí. Zatracený blbec, pomyslel si. Znovu se zadíval na upozornění a stiskl rty. 
Co mám dělat? pomyslel si. Byl by si hodil mincí, ale věděl, že by se stejně neřídil jejím rozhodnutím. 
Zhluboka si povzdechl. Chvilku mlčky zíral před sebe a nakonec rychle, jako by se bál, aby si to ještě 
nerozmyslel, zprávu odeslal do sítě. 
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XXVI. 
 

Dvacet čtyři hodin do dopadu 
 

*** 
 

Už bylo něco po desáté večer, když Land zjistil, že mu volá Brooken. Land byl v pokušení hovor 
ignorovat, ale nakonec se odhodlal a přijal ho. 
„Dobrý večer, pane Lande,“ prohlásil Brooken a v jeho hlase byla slyšet rezignace, jako kdyby byl 
příliš vyčerpaný se rozčilovat. 
„Dobrý večer, pane prezidente,“ odpověděl Land a trochu se narovnal. 
„Co to má zase být?“ zeptal se Brooken nevýrazně. 
Land nakrabatil čelo v nechápavém výrazu. „Co, pane prezidente?“ 
Brooken si povzdechl. „Prosím vás, nepokoušejte se mě přesvědčit, že nevíte, co se stalo. Nemám sílu 
se s vámi dohadovat, tak mi to prosím usnadněte,“ prohlásil. 
„Vy myslíte Johnsona?“ zeptal se Land, jako by se právě rozpomněl. 
„Ano, přesně to jsem měl na mysli,“ odpověděl Brooken trochu podrážděně. „Co to má znamenat? 
Mám to brát jako oficiální varování, že se část měst může zřítit?“ zeptal se. 
Land rychle zavrtěl hlavou. „Ne, to rozhodně ne. Pan Johnson má asi jenom pocit, že nenavrhl 
dostatečné výztuže, ale je to naprosto neopodstatněné.“ 
 „Takže je to jen panika těsně před dopadem Alléktó?“ zeptal se prezident. Land přikývl. Brooken si 
povzdechl. „Dobře. Nemám teď chuť pátrat po tom, jaká je pravda, protože i kdyby měl Johnson 
k obavám oprávněný důvod, teď už se nedá nic dělat. Budu věřit tomu, že mi nelžete. Ale udělejte 
s tím něco. Pokud se není čeho bát, stáhněte to varování a pokuste se přimět Johnsona, aby zveřejnil 
omluvu za planý poplach. Pokud jste mi přece jenom lhal, pokuste se s tím ještě něco udělat, jestli 
můžete. Nashledanou.“ 
„Nashledanou,“ odpověděl Land. Počkal, až Brooken zavěsí a potom vztekle praštil pěstí do stolu. 
 

*** 
 
„Už nemohu kritizovat rozhodnutí prezidenta a naší vlády, nemohu svobodně vyjádřit svůj názor. Ale 
vy všichni víte, co si myslím, znáte moje názory. Pamatujte si je, a až bude po všem, uvidíme, kdo 
bude mít poslední slovo, jestli my, anebo ti, které jsem kritizoval a se kterými podle vašich reakcí 
nesouhlasíte ani vy. Zatím se tedy loučím a přeji nám všem, ať ve zdraví přežijeme zítřejší den, ať 
úspěšně překonáme hrozbu asteroidu, která nad námi tak dlouho visí. Co bude potom, to se teprve 
uvidí. Ale nezapomeňte, že svůj osud držíte v rukou vy, ne někdo cizí. Váš Evžen Petrovský.“ 
 

*** 
 
Martin vstal a začal pomalu přecházet po pokoji. Právě absolvoval velmi bouřlivý rozhovor s Landem 
a ještě se třásl vztekem a trochu i pocitem viny. Nemůžu tu zprávu stáhnout, pomyslel si. Nemůžu. 
Vždyť bych se musel sám před sebou propadnout hanbou. Prudce zavrtěl hlavou. Tohle po mně nikdo 
nemůže chtít. 
 

*** 
 

Paul a Lai seděli na lavičce před domem a mlčky svačili. „A Cizinci by nepomohli?“ přerušila nakonec 
ticho Lai. 
Paul zavrtěl hlavou. „Ne. Dobře víš, jak se staví k pomoci lidem.“ 
Lai stiskla rty a přikývla. „Tak potom už nevím.“ 
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Paul si povzdechl. „Landovi se nedá věřit,“ prohlásil. „Ne že by chtěl někomu schválně ublížit, ale když 
jde o něho a jeho čest, tak věci nedomýšlí do důsledků, to je celý problém.“ 
Lai se nevesele pousmála. „A vede to až sem,“ dodala. 
Paul přikývl. „A odskáče to někdo jiný. V tomhle případě Martin.“ Nespokojeně potřásl hlavou. „Já 
nevím, co bych ještě mohl udělat. Ve Společenství zůstane příliš mnoho lidí a hrozí, že další umřou i 
v podzemních městech. A přitom je to zbytečné. Stačilo se jen rozumně dohodnout.“ 
Lai pokrčila rameny. „Očividně je to problém.“ 
Paul přikývl. „Očividně.“ 
 

*** 
 
Už byla skoro půlnoc a Martin byl pořád vzhůru. Nemohl se odhodlat jít spát. Neustále sledoval 
zprávy na síti. Land mu ještě několikrát volal, ale Martin hovory nepřijímal. Seděl ve svém pokoji 
ponořený do sítě a přemýšlel, co má dělat. Jeho varování se už dostalo do oběhu a lidé nevěděli, co 
dělat. Land sice zprávu oficiálně popřel, ale lidi tím neuklidnil. Aby se alespoň trochu upokojili, musel 
by se Martin omluvit a prohlásit, že šlo o planý poplach, a to právě nechtěl udělat. Ale jak tak sledoval 
počínání ohrožených lidí, byl čím dál tím víc na rozpacích. Někteří se snažili dostat se pryč a několika 
z nich se to i podařilo, ale většina z nich stejně zůstala na místě. Mělo to vůbec cenu? napadlo 
Martina. Teď už se nedá nic dělat, ani kdyby se města měla opravdu propadnout, pomyslel si. Má 
cenu je ještě víc znepokojovat? Stiskl rty a nešťastně potřásl hlavou. Znovu se ponořil do sítě a 
sledoval informace z ohrožené oblasti. Když se tam začaly objevovat zprávy o násilí a o tom, že lidé se 
snaží utéct, ale nemají kam, najednou se rozhodl. Tohle za to nestojí. Těm lidem už stejně nepomůžu. 
Možná, že má Land přece jenom pravdu. Kryty můžou vydržet. Ztenčení jenom trochu snižuje 
pravděpodobnost toho, že vydrží. Povzdechl si. Ať udělám cokoliv, bude to špatně, pomyslel si. Tak se 
alespoň pokusím zabránit tomu, aby se lidé začali ze strachu zabíjet ještě před tím, než se něco 
doopravdy stane, pomyslel si a začal psát omluvu. 
 

*** 
 

Dvanáct hodin do dopadu 
 

*** 
 

Jana se podívala z okna a uviděla něco, co by normálně nazvala krásný slunečný den. V podzemních 
městech to ale byla jen náhražka takového dne, i když téměř dokonalá. Jana si povzdechla a odvrátila 
se od okna. Podívala se, kolik je hodin a trochu se pousmála. Byla klidná, ale ke svému překvapení 
zjistila, že se jí trochu chvějí ruce. Dneska nastane konec světa, jak jsem ho znala, pomyslela si a 
potřásla hlavou. Chvilku ještě zamyšleně seděla, ale potom vstala a rozhodla se, že půjde za Davidem. 
 

*** 
 

Ve Výzkumu byly dokončeny poslední přípravy pro sledování Alléktó a zaznamenání jejího příletu na 
Zemi. Byly na ni namířeny všechny postradatelné sondy a byly připraveny všechno zdokumentovat a 
uchovat pro pozdější zpracování. 
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*** 

 
Devět hodin do dopadu 

 
*** 

 
Martin seděl v křesle a křečovitě si tiskl ruce. Už bylo půl jedné odpoledne, ale on ani neobědval, 
neměl hlad. Věděl, že stejně nebude schopný pracovat, a tak si udělal volno. Celý den jen seděl 
v pokoji nebo nervózně přecházel po bytě a občas zkontroloval síť. Zdálo se, že jeho omluva zabrala, a 
i když se na síti objevily nelichotivé poznámky o Martinovi a jeho duševním zdraví, mnoho lidí už 
z ohrožených oblastí neutíkalo, ani moc nepanikařili. Martin si uvědomil, že ho bolí klouby na rukou a 
opatrně uvolnil zaťaté dlaně. Nejraději by usnul a už se neprobudil, aby nemusel vnímat palčivé 
pochyby, které v něm neustále hlodaly. 
 

*** 
 

Paul se probudil a ještě chvíli ležel bez hnutí a nechával v sobě doznít sen. 
„Paule?“ ozvala se po chvilce Lai. Paul se k ní otočil. Lai se usmála. „Myslela jsem si, že jsi vzhůru,“ 
řekla. 
„Dobré ráno,“ prohlásil Paul. Lai zívla a posadila se. „Dneska je den D,“ řekl Paul po chvíli. 
Lai přikývla. „Já vím.“ 
Paul ji napodobil a posadil se vedle ní. Trochu se ušklíbl. „Zajímalo by mě, kam se ztratily ty roky, 
které jsme měli na přípravu. Na začátku se zdálo, že je času dost, a teď je ho příliš málo. Kam se 
poděl?“ 
Lai pokrčila rameny. „Nevím,“ řekla. „Tak to bývá vždycky.“ 
„Ale vždycky nejde o život několika miliard lidí,“ opáčil Paul a potom potřásl hlavou. „Teď už na tom 
stejně nezáleží. Udělali jsme, co jsme mohli. I když to asi nebude stačit,“ dodal. 
 

*** 
 

Šest hodin do dopadu 
 

*** 
 
Land zamyšleně procházel ulicemi podzemního Perthu. Soupeřilo v něm několik rozporuplných pocitů 
a čím dál častěji se ozývalo i svědomí. Jak tak procházel okolo nervózních lidí, kteří se snažili chovat 
jako vždycky, proti jeho vůli se mu začaly vybavovat jeho rozhovory s Martinem a pochybnosti, jestli 
ztenčené výztuže vydrží. Věděl přesně, proč výztuže ztenčil. Bylo málo času a města musela být 
dokončena, jinak by to ohrozilo lidi, kteří by zůstali na povrchu. A navíc rozhodně neměl v úmyslu 
nikoho zabít. Jen trochu ubral z mnohočetných opatření. To bylo zdůvodnění, které Landovi přišlo 
uspokojivé. Ozval se v něm sice i tenký hlásek, který upozorňoval, že Land výztuže ztenčil také proto, 
aby nemusel prosit o pomoc Paula, ale Land ho rychle umlčel. 
 

*** 
 

Jana seděla naproti Davidovi. Zdálo se jí, že se David nějakým zázračným způsobem zotavil, možná že 
to bylo rozrušením z blížících se událostí. Byl nezvykle veselý a Jana si uvědomila, že se jí při 
rozhovoru s ním přestaly třást ruce. 
Najednou ale David zvážněl. „Jano?“ zeptal se. 
„Ano?“ zareagovala Jana. 
„Pamatuješ si, co jsi mi slíbila?“ zeptal se David. 
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Jana stiskla rty a přikývla. „Pamatuju, ale proč s tím teď začínáš?“ 
David se přerývaně nadechl. „No, zaprvé už to nebude dlouho trvat a za druhé chci, abys mi slíbila 
ještě něco.“ 
Jana se na něho tázavě podívala. „Co?“ zeptala se. 
„Slib mi, že jestli se na Zemi něco semele, odejdeš. Nerad bych, aby se ti něco stalo kvůli tomu, že jsi 
se mnou zůstala.“ 
Jana se zatvářila udiveně. „Bojíš se snad něčeho?“ zeptala se. 
David pokrčil rameny. „Já nevím. Ale chci mít jistotu. Slíbíš mi to?“ 
Jana váhavě přikývla. „Dobře. I když nevím, co tak zlého by se mohlo stát, pokud přežijeme dopad 
Alléktó.“ 
 

*** 
 

Čtyři hodiny do dopadu 
 

*** 

 
Brown seděl ve své kanceláři a pozoroval obraz ze sond, které sledovaly Alléktó. Téměř veškeré 
výzkumy byly pozastaveny, stejně jako se výroba a služby omezily jen na to nejnutnější. Nikdo, ani 
Brown, nedokázal myslet dál než na hodinu, ve které měl dopadnout asteroid. Brown si zamyšleně 
opřel bradu do dlaní a zadíval se na asteroid podobný burskému ořechu a mimoděk ho napadlo, že je 
to podivná podoba pro smrt a ještě podivnější pro posla konce. Ale ne, pomyslel si. Ještě přece 
nemůže být konec světa, ještě ne. Alespoň část z nás přežije. Znovu si povzdechl a potřásl hlavou. Teď 
už nejde nic změnit. Rozčileně vstal a přešel k oknu. Co to pořád plácám? Chovám se jako obyčejný 
zbabělec. Nadechl se a na okamžik zavřel oči. Pomalu se uklidnil a z ticha, které se v něm rozhostilo, 
vyplynula modlitba. Nakonec se Brown znovu posadil za stůl a pozoroval, jak se Alléktó neodvratně 
blíží, ale teď už byl mnohem klidnější. Věděl, že ať už se stane cokoliv, udělal všechno, co bylo v jeho 
silách, aby zabránil katastrofě. 
 

*** 
 

Brooken byl ještě pořád v budově vlády. Ve Varšavě už byla skoro jedna hodina po půlnoci, ale on se 
nemohl odhodlat jít domů a spát. Věděl, že do doby, než dopadne Alléktó, stejně neusne, a tak 
pomalu pil kávu a sledoval, jak se asteroid blíží k Zemi. Jak tak pozoroval obrazovku s přibližující se 
Alléktó, najednou mu někdo zavolal. 
Brooken přijal hovor a před ním se objevila simulace ministra obrany. 
„Pane prezidente, před chvilkou jsme zaznamenali, že Společenství vypustilo rakety,“ prohlásil 
ministr bez úvodu. Brooken málem vyskočil úlekem. „Kam?“ zeptal se stručně. 
Ministr zvedl ruku v uklidňujícím gestu. „Nebojte se, neútočí na nás. Pravděpodobně se pokoušejí 
rozbít Alléktó, Společenství se právě dostalo vůči asteroidu do vhodné pozice,“ odpověděl ministr. 
Brooken přikývl. „Aha, dobře,“ odpověděl. „Myslíte, že mají naději na úspěch?“ zeptal se po chvilce 
se slabým náznakem naděje v hlase. 
Ministr pokrčil rameny. „Myslím, že ne. Možná, že ho rozbijí na dvě části, ale to na věci nic nemění, 
alespoň si to myslím,“ prohlásil ministr, „nejsem odborník.“ 
Brooken pokýval hlavou. „Děkuju,“ řekl. Ministr kývl a zavěsil. Brooken se znovu zadíval na obrazovku 
s Alléktó. Skutečně se na ní objevily rakety mířící k asteroidu. Brooken fascinovaně sledoval, jak do 
něj narážejí. Objevil se záblesk světla, ale když odezněl, bylo vidět, že rakety neměly téměř žádný 
účinek, asteroid jen naštíply. Brooken si povzdechl. Takže teď už Společenství nemá žádnou naději, 
pomyslel si a ta myšlenka ho nečekaně silně zasáhla. Možná, že bych ještě mohl něco udělat. 
Rozhodně potřásl hlavou. Ne. Nemůžu nic dělat. A ani kdybych mohl, neudělal bych to. Nemůžu 
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ohrozit svoje lidi. Společenství si to zavinilo samo a žádný Petrovský ani nikdo jiný to nemůžou popřít. 
Rozhodl jsem se, jak nejlépe jsem uměl a to rozhodnutí už stejně nejde změnit, pomyslel si a odvrátil 
se od obrazovky. 
 

*** 
 

Dvě hodiny do dopadu 
 

*** 
 

Na Zemi začaly dopadat první kusy kamene, předzvěst samotného asteroidu. Na záznamech ze sond 
to vypadalo, jako by přiletěla královská suita, která ohlašuje příchod panovníka, nebo jako kdyby se 
se Zemí střetl předvoj obrovského vojska, které se nezadržitelně řítí připravené zničit a spálit 
všechno, co se mu postaví do cesty. Některé z kamenů shořely v atmosféře a zanechaly po sobě jen 
světelnou dráhu na obloze, jiné dopadly až na Zemi a začaly tam dílo zkázy, které měla dokonat 
Alléktó. Z nebe padal ohnivý déšť a ničil všechno, co zůstalo na povrchu. Opuštěná města hořela a 
domy se řítily, stromy se lámaly jako sirky a větší kusy kamene po sobě zanechávaly krátery jako 
hluboké bodné rány. A na nebi už byl vidět světelný bod, který měl na chvíli zastínit slunce. Alléktó 
byla na dosah cíle své cesty. 
 

*** 
 

Paul seděl s bradou podepřenou sepjatýma rukama a hryzal si spodní ret. Nemohl pracovat, protože 
jediné, na co dokázal myslet, byla Alléktó a plošiny, které se neustále vracely na Insanii plné lidí ze 
Společenství. Snad všichni na Insanii sledovali asteroid a čekali, co se stane. Proč ten zpropadený 
kámen nemůžu zastavit, nebo aspoň zdržet? ptal se v duchu Paul. John mu už před chvíli volal, že 
zanedlouho bude nebezpečné posílat plošiny na Zemi, ale Paul chtěl pokračovat do posledního 
okamžiku. Věděl, že i tak zůstane ve Společenství příliš mnoho lidí. Byl dohodnutý s předsedou vlády, 
že jakmile Alléktó dopadne a plošiny budou moci zase přistávat, pošle na Zemi lidi pátrat po 
přeživších a doufal, že to samé napadne také Brookena a Velký chalífát. Proč? pomyslel si Paul. Je to 
celé špatně. Takhle to vůbec nemělo být. 
 

*** 
 

Hodina do dopadu 
 

*** 
 

Brown seděl za stolem, měl sepjaté ruce a zavřené oči. Už se nemodlil, alespoň ne slovy. Čekal. Čekal, 
co se stane. Měl strach, ale nebyl to strach, který by nedokázal překonat. Měl strach ze smrti, protože 
věděl, že příští okamžiky mohou být jeho poslední. Měl strach, ale zároveň byl podivně klidný. Cítil se 
smířený a připravený přijmout, cokoliv se stane. 
 

*** 
 

Brooken stál u okna kanceláře, ruce měl složené za zády a díval se ven. Hlavou mu zmateně proudily 
vzpomínky a proti jeho vůli i myšlenky na to, co mohl udělat lépe a neudělal. Myslel na Společenství, 
myslel na Petrovského, myslel na to, jak prožil svůj život, myslel na Alléktó a na to, že možná zemře. 
Zamyšleně pozoroval podzemní město za oknem a uvědomoval si, že na svět venku, který znal, padá 
déšť z kamení a ničí ho. Dlouze si povzdechl a zavřel oči. 
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*** 
 

David seděl na lavičce v jednom z parků a vnímal svět okolo sebe. Vedle něho seděla Jana a mlčela. 
Možná umřu, řekl David Cizincům. 
Pokud zemřeš, zemře část nás. 
David se pro sebe usmál. Nevím, jestli jsem udělal dobře, že jsem se s vámi spojil, ale teď, když umírá 
svět, který jsem znal a kterému jsem říkal domov, mi nepřipadá tak nesnesitelná myšlenka na to, že 
umře i moje tělo. Nadechl se. Asi to neoceníte, ale stejně vám chci něco říct. Dali jste mi něco, po čem 
jsem celý život toužil. Dali jste mi pocit, že něco znamenám, že jsem součástí něčeho většího, něčeho, 
co má smysl. Díky vám jsem se naučil věci, o kterých by se mi jinak ani nesnilo. Chtěl jsem jenom říct, 
že jsem vám za to vděčný. I za tu cenu, kterou jsem musel zaplatit. Nepočkal, až Cizinci odpoví a 
obrátil se na Janu. Trochu se na něho usmála a David jí úsměv oplatil. 

 
*** 

 
Paul nevydržel sedět, a tak nervózně přecházel po kanceláři. Najednou se ozvalo zaklepání a dovnitř 
vstoupila Lai. Paul se k ní obrátil a nuceně se usmál. „Je to k zbláznění,“ řekl. 
„Já vím,“ odpověděla Lai a přistoupila k němu. 
Paul si povzdechl a objal ji. „Co mám dělat?“ zeptal se 
 Lai potřásla hlavou a trochu se odtáhla. „Čekat. Nic jiného dělat nemůžeš,“ odpověděla. 
Paul přikývl. „Budeš čekat se mnou?“ zeptal se. Lai se trochu usmála a kývla. 
 

*** 
 

Alléktó dorazila k cíli své cesty. Při cestě atmosférou zazářila jako obrovská ohnivá kometa a potom 
se rozpadla na dva kusy. Řítila se vzduchem, a jak ho rozrážela, vytvářela stále sílící dunění podobné 
hromu. Odpadávaly z ní kusy kamene, některé shořely, jiné dopadly ještě před ní samotnou, a 
nakonec se obrovský asteroid zřítil k pobřeží Afriky. 
  



104 
Katastrofa 

Copyright 
 
Knihu je možné volně kopírovat, tisknout a šířit, ať už celou nebo její jednotlivé části, jen prosím 
uvádějte jméno autorky. 
 
Případné poznámky, oslavné komentáře, kritiku nebo výhrůžky prosím zasílejte na adresu 
tamara.h.blahova@gmail.com 
 


