První část

I.
Petr Heart měl ošklivý sen. Zdálo se mu, že je hrozně malý a běží bludištěm s prosklenými stěnami,
skrze které ho pozorují obrovské myši, když náhle zaslechl neodbytnou melodii. Myši ve snu se při
těch zvucích vrhly na bludiště, aby ho rozbily a on se s výkřikem probudil. Chvíli se nedokázal
zorientovat a nejhorší na tom bylo, že hudba ze snu hrála dál. Trvalo mu několik sekund, než si
uvědomil, že mu někdo volá. Heart vyskočil a hlasitě zaklel. Měl noční službu v nemocnici a usnul.
Rychle přijal hovor, ale zapomněl zapnout iluzor. O tom, jak dlouho už asi přístroj zvoní, raději vůbec
neuvažoval. „Tady Petr Heart, noční služba v nemocnici…“
„Tady policie,“ přerušil ho příjemný mužský hlas.
„Policie?“ podivil se Heart.
„Ano, potřebujeme vaši pomoc,“ oznámil policista.
„Co se stalo?“ zeptal se Heart.
„Naše hlídka našla na ulici ženu, která se chová přinejmenším podivně.“
„Co dělá?“ zajímal se Heart a promnul si čelo, aby zaplašil poslední zbytky spánku.
„Přesně řečeno, nedělá vůbec nic.“
Heart se zasmál. „A proč jste ji sebrali?“
„Strážníci říkali, že ji našli, jak stojí uprostřed ulice. Pokoušeli se s ní navázat kontakt, ale vůbec
nereagovala, měla otevřené oči, ale nedívala se na ně. Pro jistotu ji vzali s sebou na stanici. Může
chodit, ale musí ji někdo vést, jinak by mohla upadnout. Teď tady leží a já si s ní nevím rady. Zkoušel
jsem, jestli třeba není nadopovaná nějakými drogami, ale nic. Zkusil jsem taky, jestli není opilá,
výsledky sou samozřejmě negativní, opilci se takhle nechovají. Myslím, že se možná zhroutila.“ Po
chvilce dodal: „Vy jste přece psychiatr, nebo ne?“
„Ano,“ přisvědčil Heart. „Hned tam budu.“ Zeptal se ještě, z které konkrétní stanice policista volal, a
vyhledal druhého lékaře, který měl té noci službu, aby mu oznámil, co se stalo. Za chvilku už seděl
v autě a jel ke stanici. To by mě zajímalo, co s ní chtějí dělat. Asi mě ten policista požádá, abych ji
převzal. Ale co to může být? Nějaký silný šok? Nevnímá okolí, to vypadá jako bezvědomí, ale když
dokáže jít… Budu se na to muset pořádně podívat, pomyslel si. Za několik minut už stál před policejní
budovou. Vyšel po schodech a zazvonil. Policista, který mu volal, už na něj čekal a netrpělivě ho
přivítal. „Nic se nezměnilo?“ zeptal se Heart.
„Ne,“ potvrdil policista, „pojďte se na ni podívat.“
Heart vešel za ním do silně osvětlené místnosti. Musel přivřít oči, aby si zvykl na světlo. U protější zdi
místnosti stálo provizorní lůžko a na něm ležela mladá žena, mohla mít okolo pětadvaceti let. Byla
dost vysoká a štíhlá a měla krásné dlouhé světlé vlasy s medovým nádechem. Byla hezká, ale zdálo
se, že její obličej je prázdný, jako by byla duchem úplně jinde. Hrudník se jí pravidelně zdvíhal a klesal,
vypadala, jako by spala. „Opravdu jste si jistý, že jenom nespí?“ obrátil se Heart na policistu.
Ten se zasmál. „Nenamlouvejte mi, že někdo může uprostřed chodníku jenom tak usnout. Konec
konců, zkuste ji probudit, uvidíte, že je to marné,“ vybídl Hearta policista.
Heart přistoupil k ženě a zatřásl s ní, ale ona se ani nepohnula. Pokrčil rameny a vyšetřil ji. „Pulz má
pravidelný puls a dech taky,“ prohlásil, „mohlo by to být způsobeno nějakým silným otřesem.“
„Co tedy navrhujete?“
„Myslím, že ji asi vezmu do nemocnice na svoje oddělení a počkám do rána, jestli se neprobere. Kdo
to vůbec je?“
Policista přisvědčil. „Podle údajů, které jsme u ní našli, se jmenuje Kristine Snowriceová a bydlí tady
v Perthu.“
Heart kývl hlavou. „Dobře.“
„Chcete nějak pomoct?“ zeptal se policista.
„Kdybyste byl tak hodný a pomohl mi ji dovést do auta, nerad bych, aby se jí něco stalo.“ Policista
souhlasil a Kristine Snowriceová se brzy ocitla v nemocnici.
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***
Ann nervózně čekala na zprávu z Insanie. Když se dozvěděla, že se něco stalo Lai a Michalovi, hrozně
se vylekala. Celý den čekala na další informace a dala by všechno za to, aby se dozvěděla, že vědci
jsou v pořádku. Seděla strnule narovnaná a čekala. Náhle zazněl dlouho očekávaný signál a Ann
uslyšela Janin hlas. Chvíli poslouchala a pak se šokovaně nadechla. Když uslyšela, jak Jana prosí o
pomoc, polil ji ledový pot. To ne, tohle ne, opakovala si v duchu. Nejdřív nevěděla, co má dělat, ale
potom zavolala vedoucímu směny a oznámila mu situaci. Podívala se na ostatní navigátory. Ti zprávu
také slyšeli, takže pochopili její vyděšený pohled. Ann se pokusila uklidnit. „Měli bychom zavolat
ostatní a jít se poradit,“ řekla třesoucím se hlasem. Všichni přisvědčili a za chvíli se sešli v malé
poradní místnosti. Byli mezi nimi Ann, Ralph, lékařka Eva Deyerová, za techniky Jack Davidson a Lina
Pollová s Herbertem Hillem slíbili, že se za chvíli připojí. Navigátoři ještě ani nestačili začít, když se
v místnosti objevily simulace Liny Dellové a Herberta Hilla.
„Tak jsme tady,“ oznámila Lina. Ann se chabě usmála.
„Co se vlastně stalo?“ zeptal se Hill. Ann ještě jednou přehrála zprávu. Všichni chvíli seděli mlčky.
Ann sbírala odvahu. „Ta zpráva je osm hodin stará,“ prohlásila a snažila se, aby se jí nechvěl hlas.
Navigátoři přikývli.
„Co můžeme dělat?“ zeptala se Lina.
Ann pokrčila rameny. „Nevím. Nemohli bychom třeba převzít řízení robotů?“ zeptala se.
Davidson zavrtěl hlavou. „I kdyby to šlo, reagovali by zase až s osmihodinovým zpožděním,“
odpověděl.
Ralph potřásl hlavou. „Takže nemáme reálnou šanci zjistit, co se vlastně stalo.“
Ann se přistihla, že se hryže do rtu. „Co můžeme dělat?“ zeptala se a překvapil ji plačtivý podtón
jejího hlasu.
„Jediná reálná možnost je poslat tam záchrannou výpravu,“ odpověděl Ralph.
„Ale než tam dorazí, už může být pozdě,“ namítla Ann. „Už teď může být pozdě.“
Ralph otočil ruce dlaněmi vzhůru. Ann zavrtěla hlavou. „Musíme něco udělat,“ řekla tiše, ale cítila, jak
je ta věta prázdná. Musíme něco udělat, opakovala v duchu, jako by jen ta samotná věta něco mohla
změnit.

II.
Když Kristine Snowriceová otevřela oči, první co uviděla, byl bílý strop. Dlouze vydechla a znovu si
v duchu přehrávala, co právě prožila, když ji ze snění vytrhl něčí hlas. Znovu otevřela oči a uviděla, jak
se nad ní sklání mladý muž. Měl příjemný obličej s hnědýma očima, který rámovaly tmavé vlasy.
Kristine se na něj pozorně zadívala a pak se chabě usmála. Znovu zavřela oči. Cítila se strašně
unavená. Muž s ní ale zatřásl a ona sebrala všechny síly a posadila se. Otočila se tak, aby měla za zády
zeď a pohodně se opřela. Rozhlédla se a zjistila, že je v nemocničním pokoji. Zaplavil ji pocit, jako by
na ni někdo chrstl studenou vodu a ona se rázem vrátila do reality. Zmizel i blažený pocit, se kterým
se probudila.
„Konečně jste se probudila,“ slyšela, jak na ni muž mluví.
Pokusila se o úsměv. „Jak dlouho jsem…“ zarazila se, „jak dlouho jsem tady?“ dokončila větu.
„Přes tři hodiny.“
„Tak dlouho?“ podivila se.
Muž přikývl. „Mimochodem, rád bych se vám představil,“ řekl, „jsem Petr Heart.“
„Těší mě, Kristine Snowriceová,“ řekla Kristine a usmála se.
„Mohla byste mi něco vysvětlit?“ požádal ji Heart.
„Pokud to bude v mých silách,“ odpověděla Kristine.
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„Našel vás jeden policista. Prý jste stála na ulici a nevnímala jste, ale když vás chytil za ruku, šla jste za
ním. Můžete mi říct, co se vám stalo? Teoreticky jste byla naprosto v pořádku, ale vůbec jste
nevnímala.“
Kristine se zamyslela. „Vy jste psychiatr?“ zeptala se zcela neočekávaně.
„Ano, ale co to má společného s mou otázkou?“
Kristine se usmála. „Nevím, jak vám to mám říct.“
„Tak, jak se to skutečně stalo.“
„Ale vy mi nebudete věřit,“ oponovala Kristine.
„To je možné,“ opáčil Heart.
„Dovolte mi ještě jednu otázku.“
„Prosím.“
„Chcete to podat zaobaleně nebo bez příkras?“ zeptala se Kristine.
Heart udiveně zvedl obočí. „To je zvláštní otázka,“ podotkl.
„Tak…?“
„Jednodušší bude, když mi to řeknete nezaobaleně.“
Kristine pokrčila rameny a znovu se usmála. „Prožívala jsem úplné splynutí své mysli s myslí cizí,“
prohlásila.
Heart na ni chvilku zmateně zíral. „Já vám říkala, že mi nebudete věřit,“ pokrčila Kristine rameny.
„Mohla byste mi to přeložit?“ požádal ji Heart.
„Pomocí telepatických signálů jsem komunikovala s jinou inteligentní myslí. Je to lepší?“
„Ani bych neřekl,“ podotkl Heart. „Jste si opravdu jistá, že se něco takového stalo? Mohla jste se
prostě nervově zhroutit, to se občas stává.“
Kristine prudce vstala. Zatočila se jí hlava a musela se opřít. „Tak tohle bude tedy těžké,“ řekla spíš
jen pro sebe. „Jak vám to mám dokázat?“ zeptala se pak nahlas.
Heart pokrčil rameny a trochu se pousmál. „Tak mi něco řekněte,“ pobídl ji.
„Dobře,“ souhlasila Kristine. Heart si pomyslel, že opravdu musí mít něco s nervy. „Musím vás ale na
něco upozornit.“
„Ano?“ opáčil Heart.
„Telepatická komunikace neprobíhá jako normální řeč. Nemůžu s vámi komunikovat pomocí slov, jen
za pomoci signálů. Proto nemůžete čekat, že něco uslyšíte. Jsou to spíš obrazy a pocity.“
„Dobře, jsem připravený,“ prohlásil Heart.
Kristine přikývla. „Snažte se soustředit,“ vyzvala ho. Potom zavřela oči a Heart pobaveně sledoval
výraz její tváře. Po chvilce oči zase otevřela a rozzlobeně se obrátila na Hearta. „Proč mi bráníte?“
zeptala se.
„Já?“ podivil se Heart.
„Ano, vy, kdo jiný? Vytvořil jste si dost důkladnou bariéru. Není divu, že k vám nemůžu proniknout.“
„Cože?“
Kristine obrátila oči v sloup a vzdychla. „Prostě nechcete, abych s vámi mohla komunikovat.
Zablokoval jste svou mysl a já vám tak nemůžu předat žádnou myšlenku. Je to, jako když si do uší
nacpete vatu, když s vámi někdo chce mluvit.“
Heart rozhodil rukama. „A co mám tedy dělat, abyste ke mně mohla proniknout, jak říkáte?“
„Především na chvíli zapomeňte na to, že jste psychiatr. Nemusím mít telepatické schopnosti na to,
abych poznala, že mě považujete za nemocnou. Z toho také plyne vaše potřeba vytvořit si bariéru.
Zkuste se od toho oprostit.“
Heart se poprvé zasmál. „Tak nějak mi připadá, že jsme si prohodili role,“ poznamenal.
Kristine se také usmála. „Výborně, to se mi hodí. Tak se tedy uvolněte a zavřete oči. Pokusím se vám
poslat dejme tomu pozdrav.“
Heart poslechl, zavřel oči a pokusil se alespoň částečně oprostit od nedůvěry. Telepatka, přemýšlel,
to jsem tedy ještě neviděl. Najednou ucítil, že mu do hlavy vklouzla myšlenka, která nebyla jeho.
Nebyla to konkrétní myšlenka, spíš jenom signál, přesně, jak říkala Kristine. Vnímal ho jenom někde
vzadu a nezřetelně, ale okamžitě pochopil, co znamená. Byl to skutečně pozdrav, ale jiný, než Heart
čekal. Nebyl konkrétní, byl to jen impulz, který nesl určitý nevyřknutelný smysl, jako když mozek dává
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pokyny srdci, aby tlouklo. „To je neuvěřitelné,“ vydechl a zavrtěl hlavou, „jak to děláte?“ zeptal se
Kristine.
„To půjde těžko vysvětlit,“ poznamenala, „ale už mi věříte?“
„Obávám se, že moje nedůvěřivost je příliš velká, než abych vám mohl beze zbytku uvěřit jen kvůli
tomu, že se podařil jeden pokus.“
„Rozumím,“ přikývla. „Ale co mám dělat, abyste uvěřil, že telepatická komunikace je možná?“ zeptala
se. „Protože já vám musím sdělit něco mnohem fantastičtějšího…“
„Poslyšte,“ přerušil ji Heart. „Když jste se probrala, říkala jste něco o úplném splynutí myslí, nebo tak
nějak…“
„A to je právě to, o čem vám ještě nemůžu nic říct.“
„A proč ne?“
„Nepochopil byste to,“ vysvětlila Kristine. „Dokud jste nedostal jasný důkaz o tom, že lidé dokážou
komunikovat pomocí telepatie, tak ne. Ale mám nápad.“
„Sem s ním.“
„Mohl byste si mě nechat pozorování, vždyť ještě pořád nemůžete vyloučit duševní chorobu, a já
bych se vás pokusila přesvědčit o reálné existenci telepatie. Pochopte, je to životně důležité.“
***
Navigátoři se zase sešli v poradním sále. Tentokrát se tvářili snad ještě vážněji než kdy předtím. Ann
dorazila později, a když se rozhlédla po jejich obličejích, křečovitě zaťala nehty do dlaní. „Co se
stalo?“ zeptala se místo pozdravu. Lina s Deyerovou se na sebe podívaly.
Lina se nadechla. „Ann,“ začala. „No, musím ti to říct. Už nemáme žádná data,“ prohlásila.
Ann se na ni zmateně dívala. „Co to znamená?“ zeptala se. Nechtěla si připustit, že to ví.
Lina si znovu hluboce povzdechla. „To znamená, že jsou mrtví,“ odpověděla tiše. „Pravděpodobně
jsou mrtví,“ dodala, když uviděla Annin výraz. Ann ztěžka dosedla na židli. Na kratičký okamžik se jí
zdálo, že omdlí, ale potom se sebrala.
Najednou do místnosti vešel Brown. Na obličeji měl lehce zmatený výraz. „Dobrý den,“ pozdravil.
„Omlouvám se, že jsem nepřišel dřív. Byl jsem ve Varšavě a projednával jsem s prezidentem zvýšení
financí pro projekt stěhování lidí,“ prohlásil. Ann se trpce usmála. „Co se stalo?“ zeptal se Brown.
„Našel jsem ve své databázi naléhavý vzkaz, abych přišel.“ Ralph mu vyjasnil situaci. Brown pomalu
pokýval hlavou. „Napadlo vás nějaké řešení?“ zeptal se.
„Jenom, že bychom tam mohli poslat záchrannou výpravu,“ odpověděl Ralph.
„Ale už o nich nemáme žádné údaje,“ prohlásila Deyerová. „To znamená, že jsou s největší
pravděpodobností mrtví.“
Brown stiskl rty. Zdálo se, že ho zpráva zasáhla. „Takže nevidíte žádnou možnost, jak je zachránit?“
Ralph potřásl hlavou. „Upřímně řečeno si velké naděje dělat nemůžeme. Podle posledních údajů na
tom byli dost špatně.“
Brown zaťal čelisti. „Zkoušejte vymýšlet dál. Třeba na něco přijdete,“ řekl nepříliš přesvědčivě. Ušklíbl
se. „Za chvíli se o tom dozvědí média.“
„Ale…“ chtěla namítnout Lina, ale Brown ji přerušil.
„Vždycky se najde skulinka, kterou prosáknou data. Síť je děravá, má oka. Je to kruté, ale musíme se
připravit, jak celou věc podáme zvědavým novinářům.“ Ann si přitiskla dlaně na víčka. To přece není
pravda. Přece nemůžou být mrtví, pomyslela si, ale cítila, jak od ní to přesvědčení pomalu odplývá
pryč, až zůstal jen docela slabý náznak naděje.
***
Jak jsi to dokázala?
To je dlouhá historie.
Máme času dost.
4
Katastrofa

Dobře, povím ti to. Asi před dvěma měsíci se se mnou začaly dít zvláštní věci. Cítila jsem, že se se
mnou někdo pokouší navázat kontakt, ale nebyla jsem schopná na to odpovědět. Zajímám se o
záhady, a tak jsem četla i něco o telepatii. Nevěřila jsem tomu, že by byla možná, ale fascinovala mě.
Proto jsem postupně pochopila, že někdo nebo něco se dostalo do mé mysli. Nejdřív jsem byla
vyděšená, cítila jsem se, jako by ve mně hlodal parazit. Nejhorší bylo, že jsem nedokázala odpovědět.
Bylo to způsobené tím, že jsem se snažila odpověď zformulovat do slov a čekala jsem, že druhá strana
to bude dělat taky tak. Na to, že telepatická komunikace funguje na principu signálů, jsem přišla
náhodou. Usínala jsem, když jsem zřetelně ucítila, že se mi do hlavy vkradla myšlenka, která nebyla
moje. Lekla jsem se, ale potom jsem se uklidnila tím, že v polospánku člověka napadají různé věci.
Potom se ale začalo něco dít. Těsně před usnutím člověk totiž nemyslí konkrétně, ve slovech, ale právě
v signálech. A tehdy můj mozek rozluštil zprávu, kterou mi ta neznámá osoba posílala. Je zvláštní, že
jsem to vůbec dokázala, protože každý člověk má trochu jiné signály a tohle ani nejsou lidé. Asi nás
museli dlouho studovat, aby s námi vůbec dokázali navázat kontakt. Obsahovala pozdrav, uklidnění a
slib, že se mnou ještě navážou kontakt. Ráno jsem si myslela, že se mi to všechno jen zdálo, ale přesto
jsem zkusila dostat svoje myšlení do stejné roviny jako večer, a povedlo se to. Od té doby jsem už
nepochybovala, že se mnou někdo komunikuje. Nejdřív jsem si myslela, že jsem se zbláznila, ale
postupem času odpadly i tyhle pochybnosti. Naučila jsem se vstupovat do myšlenek lidí. Někteří mi to
dovolili, ale jiní si podvědomě vytvářeli bariéru. Snažila jsem se neporušit jejich soukromí, dívala jsem
se jenom na to, jak vypadají v myšlenkovém odrazu. Je to něco jako obličej zevnitř, v odrazu vidíš, jak
ten člověk skutečně vypadá. Potom mi ti cizinci, vždycky mluvili v množném čísle, řekli, že až budu
připravená, provedou úplné splynutí. V tom stavu mě taky našel ten policista. Ti cizinci se mi v úplném
splynutí ukázali. Nebo spíš, ukázali mi celou svou mysl, a to je skoro totéž.
„Neuvěřitelné,“ vydechl Heart nahlas.
Kristine se usmála. „Už tě omrzelo povídat si pomocí telepatie?“ zeptala se.
„Ale ne, jenom se zkrátka potřebuju hlasově projevit,“ zasmál se. „Je zvláštní, jak rychle jsme přešli
k tykání,“ poznamenal.
„Těžko se vyká někomu, komu vidíš do myšlenek,“ odpověděla věcně Kristine.
„Asi máš pravdu. Netušíš, kdo jsou ti cizinci, jak jim říkáš?“
„Vím, jaká je podoba jejich mysli a myslím si, že vím, kdo jsou. Ale musím ti říct něco mnohem
důležitějšího.“
„Co?“ zeptal se zvědavě Heart.
„Slyšel jsi o výpravě na potenciálně obyvatelnou exoplanetu?“ zeptala se ho Kristine.
Petr Heart přikývl. „Něco jsem o tom zaslechl, i když ne moc. Vím, že to byla velká sláva, když
vesmírná loď startovala.“
„Dobře.“ Kristine spokojeně přikývla. „Nevím, jestli si budeš pamatovat na tohle. Přede dvěma lety
vyslovil jistý Paul Belner teorii, podle které má do Země zhruba za tři roky napálit asteroid a ta teorie
byla potvrzena. Stejný Belner taky navrhl řešení – totiž, aby se lidé přestěhovali na nově objevenou
obyvatelnou exoplanetu. Nad projektem převzal patronát Vědecký výzkum Federace národů a velkou
část financí poskytoval miliardář Liam Lendt. Odstartovala loď Fortuna s posádkou, která měla za úkol
zjistit, jestli jsou na planetě vhodné podmínky pro život. Byla to, jak říkáš, velká sláva, ale potom jako
když utne. V novinách se neobjevila skoro žádná zpráva, jen občas nějaké fotky. A nedávno ještě
trochu pokoutně zveřejněné upřesnění data dopadu asteroidu.“
Petr přikývl. „O tomhle něco vím. Ale proč mi to vykládáš?“
Kristine pokývala hlavou. „Už se k tomu dostávám. Teď má ale celý projekt velký problém. Vědci se
ztratili a nehlásí se. Za pár hodin to asi bude i v novinách.“
„A odkud to víš ty?“ přerušil ji Petr.
Kristine se krátce zasmála. „Hádej. Můžeš třikrát.“
„Od těch cizinců?“ tipl si Petr.
„Právě od nich,“ přikývla Kristine. „Ale to není všechno, co jsem ti chtěla říct. Já taky vím, co těm
průzkumníkům stalo.“
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III.
Browna přivolal ruch na chodbách budovy Výzkumu. Už jsou tady, pomyslel si a pocítil nepříjemné
šimrání na zátylku. Přesto si Brown dodal odvahu, nasadil příjemný, ale neutrální výraz a vyšel za
hlukem. V hlavní hale postávala skupinka lidí, očividně zadržovaná jen několika pracovníky Výzkumu.
Všichni měli připravené nahrávání. Bylo zvláštní, že novináři chodili nejraději osobně. Možná, že si
mysleli, že to působí zúčastněněji. Jakmile Brown vešel do dveří, nahrnuli se kolem něj a zasypali ho
dotazy. Brown zvedl ruku, aby je zastavil. „Jsem rád, že se u vás těším tak velké popularitě, ale byl
bych rád, kdybyste na mě mluvili postupně,“ řekl. Novináři poslechli a zmlkli. „Mohli byste mi objasnit
příčinu vaší návštěvy?“ zeptal se Brown.
„Nedělejte, že nic nevíte, pane prezidente,“ ozvala se jedna mladá novinářka, „něco se stalo a my
chceme vědět, co.“
„A odkud to víte?“ zeptal se Brown s upřímnou zvědavostí.
„Máme své zdroje. Mohl byste nám tedy říci něco určitějšího?“
„A co všechno víte?“ opáčil Brown.
„Víme jen, že se něco stalo,“ odpověděla stejná novinářka jako předtím.
„V tom případě vám sem pošlu povolanějšího člověka, než jsem já,“ prohlásil Brown. „Počkejte
prosím chvilku.“ Mezi novináři to nesouhlasně zašumělo, ale poslechli a zůstali stát.
***
„Myslím, že teď už nám pomůže jenom zázrak,“ prohlásil Ralph. Navigátoři zkoušeli všechno možné i
nemožné, ale zjistili jen to, že průzkumníci se skutečně pohybovali na místech uvedených v hlášení.
Ani zdravotní záznamy neposkytly zvlášť spolehlivé vodítko k tomu, co se vlastně přihodilo. Jisté bylo
jen to, že pohroma přišla velmi rychle. Ann byla zoufalá. Nejraději by na Insanii letěla sama, ale
věděla, že by to nebylo k ničemu. Vědci se už neozvali, a jak dny uplývaly, ztrácela naději, že se s nimi
ještě někdy uvidí.
Náhle někdo zaklepal na dveře navigátorské místnosti. „Vstupte,“ zavolala Ann.
Vešla vedoucí směny. „Promiňte, že ruším, ale venku jsou dva lidé, kteří se k vám chtěli mermomocí
dostat. Tvrdili, že mají informace o ztracené výpravě.“
„Cože?“ téměř vykřikla Ann. „Ale to je hloupost.“
„Ano,“ přikývla žena. „Proto jsem je k vám taky nepustila. Nechtěli mi nic říct, ale nakonec se dali
přesvědčit. Tvrdí, že jsou telepati a dokážou se napojit na nějaké bytosti, které jim řekly, co se
s výpravou stalo.“
Navigátoři na ni nevěřícně hleděli. „Prosím?“ zeptal se nakonec Ralph. „A to mysleli vážně?“
Žena pokrčila rameny. „Zřejmě ano. Poslali mi i svoje údaje. Nějaká Snowriceová a Heart.
Samozřejmě je sem nepustím, ale řekněte mi, co mám dělat.“
„Jak je něco takového mohlo vůbec napadnout?“ zeptala se Dellová.
Ralph pokrčil rameny. „Kdo ví. Ale co teď s nimi?“
„Pošlete je pryč!“ řekla ostře Ann. „Co s nimi chcete dělat? Nebo se snad chcete vybavovat s blázny,
kteří si sem přišli hrát? Pošlete je pryč, prosím vás!“
„Ann má pravdu,“ řekl Ralph. „Vzkažte jim, že žádnou pomoc nepotřebujeme.“

***
Když Ann odcházela z porady, připadalo jí všechno zbytečné a měla poraženeckou náladu. Bylo už
pozdě večer a navíc dost chladno, takže si musela zvýšit intenzitu vytápění oblečení. Zcela mimoděk
pohlédla na oblohu. Skrze cáry tmavých mraků uviděla stovky jasných hvězd tvořících známá
souhvězdí. U jedné takové hvězdy, na jedné malé planetě, je teď hrstka lidí, nepatrné procento z těch
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dvanácti miliard, ale přesto nejdůležitějších na celém světě. Nejdůležitějších pro mě. A teď tam možná
leží a dívají se na hvězdy, bez pomoci, možná jsou zoufalí, nebo už mrtví… Ann se otřásla, když
pomyslela na Henryho. Náhle si uvědomila, jak je bezmocná. O co se tady vlastně snažíme? zeptala se
sama sebe. Pár lidí přece nemůže změnit osud všech ostatních. Celé to byla hloupost.
„Ann?“ ozval se tichý hlas.
Ann sebou trhla. Když se otočila, uviděla, že za ní stojí Martin. „Martine!“ zvolala překvapeně.
„Co tady děláš?“ zeptal se. „A na co myslíš? Bude to asi něco hodně zajímavého, když jenom tak stojíš
a zkoumáš hvězdy,“ poznamenal.
Ann se na něj usmála, vděčná, že ji někdo vyrušil z pochmurných úvah. „Ani se neptej,“ mávla rukou.
„Četl jsi noviny, ne?“ zeptala se.
Martin přikývl. „Co je na těch výmyslech pravdy?“
Ann pokrčila rameny. „To právě nevím,“ odpověděla.
„Nechceš si jít někam sednout? Stát tady mi připadá dost nepohodlné,“ navrhl Martin.
Ann přikývla a tak se vydali hledat nějakou kavárnu. „Co si dáš?“ zeptal se Martin, když se usadili.
„Asi kafe,“ odpověděla Ann.
„To já si dám víno,“ řekl Martin. Vzápětí se objevil číšník a Martin objednal. Za chvíli číšník přinesl
objednané nápoje a Martin zaplatil za oba.
Ann se upřeně dívala na svůj šálek s kávou a nervózně si pohrávala se sáčkem na cukr. „Mám pocit, že
jsme něco pokazili,“ řekla a podívala se na Martina. „Vůbec nic se nedaří tak, jak by mělo.“
„To se občas stává,“ pokrčil Martin rameny.
„Ty to možná nechápeš,“ pokračovala Ann, „ale já cítím osobní zodpovědnost za to, co se stalo.“
„Já tě chápu, Ann,“ odpověděl Martin. „Jenže je to nesmysl. Nemůžeš za to.“
„To se ti lehko řekne, jenomže…“ Odmlčela se. „Jenomže oni už jsou možná mrtví, pravděpodobně
jsou mrtví a já jsem jim nebyla schopná pomoct.“
Martin chvíli mlčel. „A co vlastně všechno víte?“ zeptal se. „Ze zpráv se to nedá poznat.“
Ann se trpce usmála. „Víme, že se jim něco stalo, ale to je asi tak všechno. Jana nám poslala zprávu,
ve které se se všemi loučí. Znělo to, jako by už nedoufala, že přežije. A pak už nic. Od té doby
nemáme žádné zprávy a pokoušíme se zjistit, jak se dozvědět víc. A už o nich nemáme ani lékařské
údaje.“
Martin zamyšleně usrkl ze své sklenice. „A opravdu jste na nic nepřišli?“ zeptal se.
Ann mávla rukou. „Několik návrhů už padlo, přihlásili se nám taky dva telepati. Jenomže to je
nesmysl.“
„Chápu,“ řekl Martin, „potřebujete jasný důkaz.“
Ann přikývla a usrkla kávy. Potom se podívala Martinovi do očí. „Martine, já už ani nevěřím, že přežili.
Ať už se jim stalo cokoliv, už je pozdě posílat tam záchrannou výpravu, už je pozdě na všechno,“ řekla
a v hlase se jí chvělo zoufalství.
Martin konejšivě potřásl hlavou. „Nikdy nevíš, co se může stát,“ prohlásil.
„Ale co se může stát teď? Na tohle nestačí jeden zázrak.“ Na chvíli se oba odmlčeli. Ann pila kávu a
dívala se na osvětlené město před sebou.
Potom se Martin nadechl. „Ann,“ ozval se. Ann se na něho podívala. „Ann,“ pokračoval Martin,
„pokus se nedělat si zbytečné starosti. Stejně tím ničemu nepomůžeš.“
Ann se trpce zasmála. „To se snadněji řekne, než udělá. Mám opravdu čekat na zázrak?“
Martin jí konejšivě stiskl ruku. „Občas musíš věřit i na zázraky, když už to jinak nejde.“
Ann zavrtěla hlavou a trochu se usmála. „Zkusím to,“ řekla. Martin jí oplatil úsměv a pozvedl
skleničku.
Ann zvedla šálek s kávou a přiťukli si. „Tak na to, ať je brzo najdete,“ řekl Martin.
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IV.
Dvacet sedm měsíců do dopadu asteroidu
***

***
„Jsem pitomá já, nebo všichni okolo?!“
Petr Kristine takhle rozčilenou ještě neviděl. „Kristine, uklidni se, prosím,“ snažil se ji Petr trochu
zklidnit.
Vstal a položil Kristine ruku na rameno v přátelském gestu, ale ona ji setřásla a podívala se Petrovi
přímo do obličeje. Z jejích očí šlehaly plameny. „Já se nemůžu uklidnit, prostě nemůžu!“
„Ale můžeš,“ odporoval Petr, „chce to jen trochu soustředění. Zkus zavřít oči a…“
„Nezkoušej na mě ty svoje psychologický triky,“ přerušila ho Kristine ostře. Zhluboka se nadechla a
pokračovala už klidněji. „Já vím, že jsi psychiatr, ale já nejsem tvoje pacientka.“
„No dobře, ale proč tak křičíš?“ zeptal se Petr rozmrzele.
„Promiň,“ omluvila se, „jenom jsem trochu… rozrušená.“
Petr se zasmál. „Trochu? Vždyť soptíš jako Vesuv!“
Kristine si sedla a na chvilku zavřela oči. „Opravdu se omlouvám. Jenom mě rozzlobil přístup těch lidí
ve Výzkumu. My jim nabídneme řešení a oni nás odmítnou s odůvodněním, že je nereálné. Jako
kdyby dobře nevěděli, že reálné je.“
„Já je chápu, Kristine.“
„Já ne!“ opáčila Kristine rozhodně.
„Vžij se do jejich postavení. Oni se snaží přijít s opravdu reálným řešením, a ty jim navrhneš, že se
spojíš s nějakými Cizinci pomocí telepatie. Museli si myslet, že jsme blázni.“
„Já těm důvodům rozumím,“ přerušila Petra Kristine. „Ale to, co jsem jim nabídla, je skutečně jediné
možné řešení.“ Kristine si povzdechla. „Jsem na rozpacích. Do dopadu asteroidu zbývá příliš málo
času na to, abychom si mohli dovolit sedět s rukama v klíně. Na druhou stranu mě docela láká
představa, že v tom nechám lidi od Výzkumu chvíli plavat.“
Petr se trpce usmál. „Tohle bohužel není otázka rozhodnutí, Kristine. Odmítli naši pomoc a jen tak
nás zpátky nezavolají. Obávám se, že si budou muset pořádně natlouct, než zjistí, že každé jejich
řešení vede do slepé uličky.“
Kristine si vzdychla. „Víš, co by mě zajímalo, Petře?“ zeptala se.
„Ne, to opravdu nevím,“ usmál se Petr.
„Zajímalo by mě, proč se vždycky musí všechno tak zkazit.“
„Určitě ne vždycky a všechno, Kristine,“ namítl Petr.
„Dobře, ale vezmi si třeba ten asteroid. Kdyby letěl jiným směrem, mohli bychom si v klidu žít na Zemi
a nic by nás neohrožovalo…“
„Kdyby. Jenomže takhle to nefunguje. A ostatně, kdyby ten asteroid letěl jiným směrem, možná
bychom se nepotkali my dva.“ Kristine se konečně usmála.

V.
Když se Martin vzbudil, připadal si podivně pomačkaný. Zdálo se mu, že od doby, kdy si lehl, do
chvíle, kdy zazvonil budík, neuplynula ani minuta. Přesto s námahou otevřel oči a posadil se. Když
zjistil, že je konečně schopný jakž takž uvažovat, podíval se, kolik je hodin. Upřímně se podivil,
protože zjistil, že je devět. Budík měl nastavený tak, aby se ho pokoušel vzbudit v půlhodinových
intervalech, a tak už musel zvonit hodně dlouho. Martin dlouze zívl a uvědomil si, že pokud se
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neopláchne studenou vodou, zase usne. Jakmile to udělal, začal se cítit lépe a dokonce už byl
schopen souvisle přemýšlet. To jsem blázen, co jsem v noci dělal, že jsem tak ospalý? zeptal se
v duchu a chvilku mu trvalo, než si vzpomněl na noční rozhovor s Ann. Když se s ní rozloučil, zůstal
ještě chvíli v kavárně. Potom se vrátil domů a zjistil, že nemůže usnout, protože sice před Ann
statečně zapíral obavy, aby ji povzbudil, ale ve skutečnosti ho její zpráva rozrušila. Aby alespoň nějak
zaplašil tíhu, která na něho padla, začal vytvářet trojrozměrné simulace vesmírných lodí a budov,
nesmyslné konstrukce, které by ve skutečnosti nemohly existovat a než se unavil natolik, že byl
schopen usnout, už svítalo.
Při pročítání ranních zpráv zjistil, že mu přišla pošta. Když zprávu otevřel, zjistil, že je to vzkaz od
Landa. Zval ho na prohlídku podzemních měst, která se už začínala rýsovat. Martina to potěšilo,
protože chtěl vidět, jak města ve skutečnosti vypadají. Na místo schůzky dorazil pět minut před
domluveným časem setkání, ale nemusel dlouho čekat, než se Land objevil. Vypadalo to, že je
v dobré náladě. „Dobrý den, pane Johnsone,“ zvolal, když uviděl Martina.
„Dobrý den,“ opětoval pozdrav Martin a zdvořile se usmál.
„Jsem rád, že jste přijal moje pozvání,“ řekl Land, „vzal jsem si auto, a pokud vám to nebude vadit,
svezl bych vás.“
„Samozřejmě,“ přikývl Martin. Land ho dovedl k autu a vybídl ho, aby nasedl. Martin poslechl a za
chvilku už jeli ven z Perthu. Cesta příjemně ubíhala a Martin si mimoděk představoval, jak hluboko
pod nimi v kupoli téměř dokončeného města běží neviditelné dvojče silnice, po které právě jel.
„Tak, a jsme tady, prohlásil Land a zastavil. Martin vystoupil a rozhlédl se. Octli se na volném
prostranství. Uprostřed byla postavena jednopatrová nízká budova.
Martin na ni ukázal. „To je ono?“ zeptal se.
Land přikývl. „Ano, jeden z vchodů do podzemního města.“ U bezpečnostního vchodu Land na
klávesnici naťukal heslo, nechal přístroj zkontrolovat jeho otisky prstů a sítnice a barvu očí a nahrál
dovnitř svoje data a po tom, co celou procedurou prošel i Martin, se dveře otevřely a oba vešli
dovnitř. Celá budova byla vlastně jedno velké skladiště materiálu, který roboti potřebovali při stavbě
podzemních domů. Land si z věcí, které ležely poskládané na zemi budovy, vybral dvě silné svítilny.
Jednu si nechal a jednu podal Martinovi. „V podzemí ještě nesvítí světla, bylo by to zbytečné plýtvání
energií.“
Když konečně vystoupili z výtahu, neubránil se Martin obdivnému výkřiku. „To je… To je prostě
úžasné!“ Ohromný prostor mu vyrazil dech, i když ho dobře znal z plánů. Kopule města byla obrovská.
Když stál na zemi, nemohl dohlédnout na její vrchol ani na její okraje. Byl si jistý, že když se zapne
osvětlení, člověk nepozná, že se nachází v uzavřeném prostoru. Kolem stály stovky zatím
rozestavěných domů, ale Martin už je před sebou viděl dokončené a obydlené, viděl, jak kolem nich
rostou stromy, viděl lidi, jak tu dál žijí život, který by jinak museli ztratit, a zdálo se mu, že přece
jenom není na světě zbytečně.
***
Když se navigátoři Fortuny shromáždili k poradě, byli stejně bezradní, jako když ztratili data
astronautů. Ani jeden z nich od té chvíle pořádně nespal a v napjatých obličejích jim byl vidět strach.
Když zpravili Browna o tom, co se stalo, zrušil prezident všechny schůzky a trávil čas s nimi. Jenže ani
jeho přítomnost jim nebyla nic platná. Navigátoři nakonec dospěli k názoru, že jediný způsob, jak se o
astronautech něco dozvědět, je získat data z robotů, kteří se vyskytovali poblíž nich. John slíbil, že
roboty naprogramuje tak, aby prošli všechna možná i nemožná místa, a teď všichni čekali na
výsledky. Když John konečně vzhlédl od práce, ve tváři se mu zračilo překvapení. „Zmizeli,“ prohlásil.
„Co tím myslíte, pane Johnsone?“ zeptal se tiše prezident.
John zmateně zavrtěl hlavou. „Není po nich ani památky, po živých, nebo… mrtvých. Nezůstala po
nich ani stopa.“ Zavládlo ticho. „Klidně si to prohlédněte,“ řekl John. „Ale jsem si jistý, že jsem nic
neopominul. Prošel jsem poctivě všechna místa, kde se podle záznamů byť jen objevili.“
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Zavládlo ticho, které porušila až Ann. „Ale co to znamená?“ zeptala se, přestože věděla, co John
odpoví.
„Z Insanie neměli jak odejít,“ řekl. „Znamená to, že musejí být mrtví,“ dodal tiše.
Znovu bylo chvíli ticho a pak se Ann rozplakala a Brown beze slova vyšel z místnosti.
***
Než se Brown odhodlal zatelefonovat Brookenovi, dlouho váhal, jako by tím ještě mohl něco dokázat.
Nakonec ale s povzdechem vytočil číslo prezidentovy kanceláře a trpělivě čekal.
Za chvilku se na obrazovce objevila tvá prezidentovy asistentky. „Tady je kancelář prezidenta
Federace národů. Co si přejete?“
„Prezident Vědeckého výzkumu Federace národů. Přepojíte mě prosím na pana prezidenta?“ požádal
Brown a přinutil se k úsměvu.
Žena mu úsměv oplatila. „Jistě, pane prezidente. Počkejte chvilku, prosím.“ Jakmile to dořekla, její
simulace a zmizela.
Za okamžik se ale před Brownem zhmotnil Jeffrey Brooken za velkým psacím stolem. Vypadal dost
ustaraně a Brown neměl pocit, že by jeho telefonát nějak zlepšil prezidentovu náladu. „Ano? O co
jde?“ zeptal se bez pozdravu.
Brown věděl, že nejlepší bude na prezidentovu nezdvořilost nereagovat a šel raději přímo k věci.
„Pane prezidente, chtěl bych vám oznámit, že projekt Vědeckého výzkumu Federace národů
ztroskotal.“ Znělo to trochu škrobeně, ale shrnulo to všechno.
Brooken se trochu zarazil. Dobře věděl, o jakém projektu Brown mluví. „Ano?“ vypravil ze sebe.
Nebyla to příliš duchaplná reakce a on to dobře věděl, ale v tu chvíli byl příliš překvapený na to, aby
mohl odpovědět jinak. Za chvilku se ale trochu vzpamatoval. „Takže… Co to znamená?“
„Průzkumníci s námi přestali komunikovat a zastavily se i informace o jejich zdravotním stavu. Podle
jejich posledních zpráv se nakazili nějakou místní nemocí. Pokusili jsme se je najít pomocí přístrojů
umístěných na planetě, ale nebyli jsme je schopni najít. Vše nasvědčuje tomu, že jsou mrtví a planeta
je zamořena nebezpečnou chorobou. Nebylo by vhodné posílat tam další lidi. Do oddělení navigátorů
v astronomickém středisku byl nainstalován přístroj, který má za úkol zachytávat informace
z teleportu na Insanii. Pokud by se astronauti ozvali, dostaneme o tom včas zprávu. Pověřil jsem pana
Evanse, aby s pomocí robotů ještě jednou prošel všechna data. Domnívám se ale, že už není, co
nového objevit.“ Když to Brown říkal, bylo mu, jako by se mu každé slovo zabodlo do těla jako jehla.
Prezident pokýval hlavou. „Dobře, zastavím veškeré financování projektu,“ řekl formálně. „Ale
upřímně, mrzí mě to. Byl to odvážný nápad,“ dodal o poznání srdečněji.
Po chvíli se rozloučili a Brown se vydal splnit nepříjemnou povinnost – musel oznámit příbuzným
astronautů, že vědci jsou pohřešovaní a pravděpodobně mrtví.

VI.
Jet na vědecké shromáždění do Východoasijského nebyl až tak dobrý nápad, jak se zpočátku zdálo. To
Jack Philip zjistil velice záhy. Do Káthmándú byl pozván na setkání psychiatrů z celého světa. Jack se
tam moc těšil, protože měl možnost dozvědět se o tom, jak při léčení duševních nemocí postupují
světové špičky. V prvních dnech se opravdu všechno zdálo být v pořádku. Celé dny byly naplněné
přednáškami, diskusemi a vzájemným vyměňováním zkušeností. Potom ale velvyslanectví Federace
národů vydalo prohlášení, ve kterém všem vědcům z Federace národů přítomným na shromáždění
nabídlo ubytování na své půdě z důvodu ochrany. Jack nechápal, proč se Federace tak pečlivě stará o
bezpečnost svých vědců. Nicméně nabídku využil a dobře udělal. Ve Společenství začala prudce
stoupat nevole ke všem, kteří přišli z Federace národů. Ještě sice nedošlo k žádnému otevřenému
konfliktu, ale atmosféra byla vysloveně nepřátelská. Začaly se šířit poplašné zprávy, že Společenství
chce vyhlásit válku Federaci, a zanedlouho to bylo téměř jisté. Díky tomu, že Jack měl přístup
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k nejčerstvějším zprávám, věděl, že všechna jednání prezidenta Federace národů se zástupcem
Společenství vyšla naprázdno. Asi v polovině pobytu začalo být jasné, že místní jsou naladěni značně
nepřátelsky. Ve Východoasijském společenství se rozjela štvavá propaganda proti lidem z Federace
národů. Federace byla zobrazována jako nenasytný dravec, který touží po snadné kořisti, jakou jsou
historická práva Společenství. Nikdo ovšem nezmínil, že konflikt začalo právě Společenství, a že na
požadované území Ruska a Japonska nemá žádné, natož historické právo. Jack začal být silně
znepokojený a s ním i celé osazenstvo velvyslanectví. Začaly se šířit zvěsti, že Společenství chce
uzavřít hranice. Pravda byla, že do Společenství už skoro nikdo ze zahraničí nejezdil a turisté začali
hromadně odjíždět domů. Vláda Federace sice stále tvrdila, že není důvod k obavám, ale nikdo tomu
nevěřil. Jen vědci z Federace ještě stále zůstávali ve Společenství, hlavně kvůli tomu, že jim
velvyslanectví slíbilo ochranu. Jack se ale rozhodl, že se v zájmu vlastní bezpečnosti vrátí domů. Už
měl i koupenou letenku.
Když odjížděl z velvyslanectví, pomyslel si, že je to na poslední chvíli. Téměř na sově cítil váhu
nenávistných pohledů. Cestou na letiště úzkostlivě dodržoval všechny předpisy a snažil se na sebe
neupozornit byť jen malým překročením rychlosti, dokonce se snažil nepřelétávat v jednotlivých
letových drahách. Přesto si ve svém autě typickém pro Federaci národů a s poznávací značkou
Federace připadal strašně nápadný. Volant svíral křečovitě oběma rukama, a kdyby mohl, ani by
nedýchal. Náhle si uvědomil, že mu na letiště nezbývá ani pět kilometrů. Pocítil obrovskou úlevu a na
malý okamžik se podíval z levého okénka. I ten okamžik ale stačil k tomu, aby si nevšiml, že auto před
ním brzdí. Naštěstí stihl včas zareagovat, ale i tak zdeformoval autu letícímu před ním zadní blatník.
Řidič před ním si toho samozřejmě všiml a hned zaletěl do odstavného doku. Jack v duchu zaklel, ale
zamířil za ním. Vystoupil z auta, aby se řidiči omluvil.
„Moc mě to mrzí,“ řekl.
„Co je mi platná vaše lítost, když mám zničený blatník?“ opáčil kysele muž.
„Škodu samozřejmě nahradím…“ ujišťoval Jack.
„No to bych vám taky radil.“
„Pokud mi sdělíte částku, můžu hned dát příkaz k převodu peněz.“ Jsem ten největší pitomec pod
sluncem. To jsem nemohl dávat pozor?! nadával si mezitím v duchu.
„Kdepak!“ odpověděl muž ostře. „Peníze samozřejmě převedete na můj účet, ale až v přítomnosti
policie,“ řekl Číňan rozhodně a hned zapnul iluzor a čekal, až policie přijme hovor.
Jack se rezignovaně posadil. Chvíli uvažoval o tom, jestli by se mu nepodařilo utéct, ale pak tu
možnost zavrhl jako nereálnou. Proto jen odevzdaně čekal na to, co se stane.
Zanedlouho přiletěl policejní vůz a vystoupili z něho dva muži. Nejdříve se ptali na formální věci a
potom začali sepisovat protokol. „Vaše údaje, prosím,“ vybídl Jacka jeden z policistů. Jack cítil, jak je
nervózní, ale bez námitek poslal policistům své údaje. Ti si doklady pročetli a potom na sebe kývli. „Je
mi líto, pane, ale budete muset s námi,“ řekl jeden.
„Ale co můj blatník?“ zaprotestoval majitel nabouraného auta.
„Nemějte strach, částka vám bude uhrazena hned teď, jakmile se pan Philip spojí se svou
pojišťovnou.“ Jack kývl a udělal, co se po něm chtělo. Převod byl hotový za několik minut. Byl dobře
pojištěný, takže ho havárie prakticky nic nestála. Více než peníze, které musel zaplatit, ho ale trápilo,
co s ním bude. Ještě chvíli uvažoval nad tím, že opravdu uteče, ale pak ho jeden policista uchopil za
paži. „Nastupte si prosím,“ vybídl Jacka. Ten přikývl a nastoupil do policejního auta. Věděl, že nemůže
udělat nic, čím by svou situaci zlepšil. Druhý policista si od Jacka vyžádal klíč od auta. Když se policejní
vůz rozjel, Jack se ohlédl zpět na cestu, která ho měla dovést k domovu, a potom pohlédl dopředu,
kde ho čekal zatím ještě neznámý osud.
***

…všechno nové je počato ze zániku starého.
Jako když se spermie a vajíčko musejí spojit a zničit tak samy sebe, aby mohla vzniknout nová bytost?
Ano, stejně jako musela zaniknout prázdnota, aby mohl vzniknout vesmír.
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Vy víte, jak vznikl vesmír?
Ne, nevíme, jak vznikl, ale je logické, že aby mohlo vzniknout něco, muselo zaniknout nic.
A myslíte si, že je vesmír konečný, nebo že se cyklicky opakuje jeho vznik a zánik?
Nemůžeme plně pochopit děj, pokud se nacházíme uvnitř něj. Pokud by se někdo narodil uprostřed
oblačné bouře a žil jen několik sekund, těžko by mohl určit, zda je bouře nekonečná, jaký má tvar a
zda její trvání někdy skončí, nebo zda se budou její vzniky a zániky cyklicky opakovat. Stejní jsou i
všichni tvorové ve vesmíru. Žádný z nich nezažil počátek vesmíru a všichni žijí příliš krátce, než aby
mohli pochopit více než nepatrný zlomek principů, na kterých funguje.
Jak tedy víte, že tu vesmír nebyl věčně?
Protože existuje čas. Uvnitř vesmíru jsou důkazy o tom, jak vypadal, když byl ještě mladý. Ne, vesmír
nemůže trvat věčně. Vznikl obrovským impulzem, jehož ozvěna se bude nést celým jeho trváním. Díky
tomuto impulzu se vesmír rozpíná a díky tomuto impulzu vznikl i čas.“
A myslíte, že k tomu, aby něco vzniklo, je potřeba tvůrce?
Ano, ale my ho neznáme.
Jak to? Dokážete pronikat do myslí druhých.
Ne do této mysli. Pokud stále existuje, nedokážeme do ní vstoupit. Je to vyloučené, protože pokud je
tato mysl opravdu tak silná, že dokázala pouhou silou svých myšlenek, z části sama sebe, vytvořit
vesmír, ve kterém žijeme, jsme my i vy svým způsobem její součástí. My věříme, že taková mysl
existuje, protože v záblescích dokážeme vnímat její přítomnost.
Vy věříte?
Význam, který slovu víra přisuzuje tvá mysl, je velmi silný a nedokážeme ho plně pochopit. Vysvětli
nám prosím, co pro tebe znamená.
V našem světě existuje mnoho náboženství. Když to řeknu po vašem, lidé, kteří k nim přísluší, věří také
v tu mysl, která vytvořila vesmír.
O tom víme. A ty, věříš také ty?
Já?
Ano. Proč se divíš naší otázce?
Je příliš těžká. Nepatřím k žádnému z našich náboženství. Ale vaše emoce a vaše důvěra v to, že
existuje někdo, kdo dokázal vytvořit vesmír, mě trochu zaskočila.
Proč? Zní to tak nepravděpodobně?
Ne, jen… Nikdy jsem se na to nedívala z téhle stránky.
Jsi ještě příliš mladá. My svoje myšlenky sdílíme a dědíme už stovky tisíc let, ale stejně jsme dosud
nepochopili podstatu vesmíru. Jsme příliš nepatrní.
Takže nevíte, proč se stalo to, co se stalo? Nebo nevíte, co se stane?
To co se stalo, se stalo a nelze to změnit. Ale důvod nemůže být jen jeden. K tomu, co se stalo, vedlo
příliš mnoho příčin, aby kdokoli dokázal pochopit, proč se stalo všechno to, co se stalo. A budoucnost
není pevně dána. Není dána úplně. Nikdo nemůže vědět, pro kterou myšlenku se rozhodne kterákoli
myslící bytost. Ale vidíme, že tvoje mysl je už příliš unavená.
Musím opravdu odejít?
Ano, už s námi nemůžeš zůstat ve spojení, protože by námahou mohla být poškozena tvá mysl.
***
Prezident Federace národů Jeffrey Brooken stál u okna a tvářil se mrzutě. Od rána ho bolel zub a na
dobré náladě mu nepřidávaly ani starosti, kterých se v poslední době hromadilo čím dál víc. „K
čertu,“ ulevil si, když mu zubem projela další vlna bolesti. Měl pocit, jako kdyby se mu někdo snažil
provrtat přímo do mozku. Člověk by nevěřil, že tak malá potvora může tak strašně bolet, pomyslel si a
opatrně se přitom dotkl čelisti. Věděl, že bude muset jít k zubaři a to mu nedělalo ani trochu radost.
Založil si ruce za zády a začal přecházet po kanceláři, aby si alespoň nějak ulevil. Konečně se unavil
přecházením po pokoji a posadil se za stůl. Měl pohodlnou kancelář, která působila spíše dojmem
luxusního obývacího pokoje. Nábytek byl zhotovený z masivního dřeva, šikmá střecha s mnoha okny
vyvolávala dojem ateliéru a na mnoha místech kanceláře byly postaveny květináče s nejrůznějšími
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rostlinami. Psací stůl stál naproti proskleným dveřím a prezident tak hned viděl každého, kdo do
kanceláře vstoupil.
Ze zamyšlení prezidenta vytrhla lehká melodie oznamující hovor. Kdo mi může volat? přemýšlel
Brooken. Asistentka přesměrovala hovor přímo na něj, a to znamenalo, že je natolik důležitý, že by
bylo zbytečné zdržovat ho ještě další konzultací s prezidentem. Podíval se, kdo volá a zapnul iluzor.
Ministerstvo zahraničí. Co mi můžou chtít? podivil se.
Když přijal hovor, objevil se naproti němu asi čtyřicetiletý muž. „Dobrý den, pane prezidente,“
pozdravil.
Brooken mu trochu netrpělivě pozdrav opětoval. „Co se děje?“ zeptal se.
„Před chvílí mi volal jeden ze zaměstnanců našeho velvyslanectví ve Východoasijském společenství.
Musím přiznat, že mě dost znepokojil. Ten muž říkal, že velvyslanectví napadla armáda Společenství.“
„Cože?!“ neudržel se prezident.
„Ano. Mluvil dost vyděšeně a moc jsem mu nerozuměl. Z jeho řeči jsem pochopil, že velvyslanectví
podlehlo a že ho armáda obsadila.“
Brooken zaťal čelisti. „Nahrál jste to?“ zeptal se a zabubnoval prsty do desky stolu.
„Samozřejmě,“ přikývl muž. „Zatím je jenom v databázi ministerstva, ale mohu vám hovor přehrát.“
„Ano, to bude nejlepší,“ odpověděl Brooken.
Úředník jen přikývl a za chvilku se objevila simulace bledého a vyděšeného padesátiletého muže. Za
ním bylo vidět jen bílou stěnu a on sám byl přikrčený, takže nešlo dobře poznat, kde se nachází.
„Haló? Haló?!“ pravděpodobně se mu porouchal přijímací iluzor, takže si nebyl jistý, zda někdo hovor
přijal nebo ne.
„Dovolal jste se na minister…“ odpovídal monotónně druhý hlas.
„Já vím,“ přerušil ho muž netrpělivě. „Volám z velvyslanectví Federace národů ve Východoasijském
společenství. Dostali jsme se do pěkné kaše. Armáda Společenství útočí na velvyslanectví. Potřebuju,
abyste…“
„Haló? Slyšíte mě?“ teď byla řada na zaměstnanci ministerstva zahraničí, aby se ptal, co se stalo.
Obraz zmizel a dál už se ozýval jen šum, jako kdyby někdo vyrušil vysílání. Před prezidentem se znovu
objevil muž z ministerstva zahraničí.
„Tak, to je všechno, pane prezidente,“ prohlásil.
„No, tak to jsme opravdu v pěkné kaši,“ řekl prezident. „Děkuji vám a prosím vás, uložte nahrávku do
vládní databáze.“
Pak rázně přerušil spojení a zavolal své sekretářce, která pracovala za přepážkou vedle jeho
kanceláře. „Okamžitě sem přijďte,“ řekl rozkazovačným tónem.
Za okamžik vešla příjemná starší žena. „Co si přejete, pane prezidente?“ zeptala se a zavřela za sebou
dveře.
„Sedněte si,“ přikázal jí Brooken a ukázal přitom na menší pracovní stůl, který stál v rohu kanceláře.
Asistentka poslechla, zapnula iluzor a tázavě se na Brookena zadívala.
Ten vstal od stolu a zase se začal procházet po místnosti. „Ze všeho nejdřív potřebuju nejčerstvější
satelitní snímky našeho velvyslanectví ve Východoasijském společenství,“ řekl.
Asistentka kývla a dala se do práce. Brooken se mezitím snažil udržet na uzdě svůj hněv. Jestli to ti
zmetci opravdu udělali, tak ať si mě nepřejí! Ale na druhou stranu, proč by to dělali? Pokud chce
Společenství mermomocí válku, proč ji vypovídá takhle? Copak nemohlo nejdřív naše diplomaty
vypovědět ze svého území? To muselo rovnou útočit? Za chvilku mu asistentka sdělila, že už má
satelitní snímky a zapnula velký iluzor, aby se na ně mohl prezident podívat. Ke své hrůze Brooken
zjistil, že velvyslanectví je v plamenech. Prezident se neudržel a zaklel, takže se na něj asistentka
udiveně podívala, ale nic neřekla. Brooken si zamnul čelo. „Okamžitě mi sem zavolejte velvyslance
Východoasijského společenství,“ rozhodl. Asistentka přikývla. „A ať tady je ten skrček do hodiny,“
dodal. Mezitím Brooken uvažoval, co má dělat dál. Pak se posadil, našel v seznamu kontakt na
ministra obrany a čekal, dokud někdo nepřijme hovor.
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Za okamžik se na obrazovce objevila tvář staršího muže. „Dovolali jste se na ministerstvo…“ začal
s obvyklou frází, ale když uviděl, kdo volá, dodal: „Hned vás přepojím, pane prezidente.“ Po chvíli
před sebou prezident uviděl simulaci ministra obrany.
„Co si přejete, pane prezidente?“ zeptal se.
„Nařizuji zvýšení bojové pohotovosti,“ odpověděl Brooken bez pozdravu. „Společenství napadlo naše
velvyslanectví,“ zareagoval na ministrův tázavý výraz. „Bližší informace se dozvíte později,“ zakončil
hovor a zavěsil.
„Velvyslanec slíbil, že přijde za čtyřicet minut,“ oznámila asistentka.
„Dobře,“ kývl prezident. „Svolejte mi generální štáb, ministra zahraničí, ministra vnitra, ministra
obrany a šéfa rozvědky. Chci s nimi mít poradu ve velkém sále za hodinu a půl,“ nařídil. „A řekněte
jim, že je to velmi vážné,“ dodal. Asistentka přikývla a zapsala si to. „Počkejte ještě,“ řekl Brooken.
„Uložte ty satelitní snímky do vládní databáze.“
„Samozřejmě,“ odpověděla asistentka a dala se do vyřizování prezidentových příkazů. Ten se zatím
postavil čelem k oknům a uvažoval. Takže Společenství chce válku. Dobře, má ji mít, řekl si sveřepě.
Když asistentka odešla, sedl si Brooken za stůl, podepřel si ruku dlaní a uvažoval, co mu asi řekne
velvyslanec Východoasijského společenství. Musím ještě říct šéfovi rozvědky, ať naváže kontakt
s agenty, které ve Společenství máme, řekl si. Náhle ho téměř ochromil další poryv bolesti v zubu a on
dostal na všechno vztek. Praštil do stolu. Proč mám zrovna já takovou smůlu? Znovu se uklidnil a
čekal, až přijde velvyslanec Východoasijského společenství. Byl zvědavý, jak mu vysvětlí situaci.
Velvyslanec se dostavil přesně. Brooken ho chladně pozdravil a ani se neobtěžoval nabídnout mu
židli.
„Pane velvyslanče, určitě víte, co ve Východoasijském společenství se stalo.“
„Ano, pane prezidente,“ přikývl velvyslanec, z jehož tváře se nedalo vyčíst vůbec nic.
„A mohl byste mi vysvětlit, proč vaše armáda bezdůvodně napadla velvyslanectví Federace národů,
aniž by regulérně vypověděla naše diplomaty ze země a vyhlásila válku?“ Velvyslanec hrdě vztyčil
hlavu. To je vlastenec, pomyslel si Brooken. Co mi teď asi poví za pohádku?
„Východoasijské společenství pouze odpovídá na příkoří, které bylo po staletí činěno jeho členským
státům a chce dobýt zpět území, které mu po právu náleží a které mu Federace odpírá.
Předpokládám, že jste obeznámen s našimi požadavky.“
Brooken se proti své vůli pousmál. „Jistě. Ovšem na území, které chcete získat, nemáte žádný nárok.
O tom se ale s vámi nebudu dohadovat. Východoasijské společenství Federaci národů vypovědělo
válku a Federace odpoví. To můžete doma vyřídit. Máte dvacet čtyři hodin na to, abyste s veškerým
personálem velvyslanectví odešel ze země,“ prohlásil.
Velvyslancovy oči ztvrdly a zúžily se. „Vyřídím, pane prezidente,“ řekl a naznačil poklonu.
„Nashledanou.“
„Sbohem,“ odpověděl prezident. A už se radši neukazuj, dodal v duchu. Velvyslanec se otočil a vyšel
ze dveří. Tak, to bychom měli, řekl si Brooken. Teď mě ještě čeká porada. Snad přijdou všichni. A ještě
to musíme nějak šetrně sdělit médiím.
Jakmile Brooken vstoupil do zasedacího sálu, zjistil, že se jeho obavy naplnily. Nebyli přítomni všichni,
které na poradu pozval. S jeho příchodem všichni povstali, ale on jim netrpělivě pokynul, aby se
posadili. Došel až na svoje místo a rozhlédl se.
„Pěkně vás tady vítám.“ Byl už docela pozdní večer a na tvářích mnoha zúčastněných byla znát únava.
Vstala mladá žena s tvrdým výrazem ve tváři. „Pane prezidente, velitel letectva se bohužel nemohl
dostavit ani prostřednictvím iluzoru, proto pověřil mě, abych ho na této schůzi zastupovala.“
„Dobře,“ přikývl prezident. „Kdo ví něco o ministryni vnitra, šéfovi rozvědky a veliteli pozemních sil?“
zeptal se.
„Ministryně vnitra by se k nám měla prostřednictvím iluzoru za chvíli připojit,“ odpověděl ministr
zahraničí, „o ostatních nic nevím.“
„Šéf rozvědky přijde nejdříve za dvacet minut,“ ozval se ministr obrany.
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„Takže o veliteli pozemních sil nikdo neví,“ povzdychl si Brooken. „Nevadí. Začneme bez nich.“
Nadechl se. „Ještě něco. Strávíme tady asi dost dlouhou dobu, takže pokud někdo potřebujete kávu,
tak si pro ni dojděte. O případném občerstvení se dohodneme v průběhu porady.“ Téměř všichni
včetně prezidenta se zvedli ze židlí, aby si u automatu objednali kávu. Za několik okamžiků byla
hotová. Prezident se vrátil na své místo, usrkl z kelímku a počkal, až se všichni usadí. Sám zůstal stát,
protože se mu tak lépe mluvilo. „Takže začneme.“ Odkašlal si. „Dnes se stala spousta nepříjemných
věcí, které musíme vyřešit. Dozvěděl jsem se, že armáda Východoasijského společenství obsadila
naše velvyslanectví.“ Na tvářích všech přítomných se objevily tázavé výrazy, na některých dokonce
zděšení, ale Brown pokračoval. „Jakkoli je to nemyslitelné, je to tak. Bohužel mám důkazy,“ řekl a
zobrazil satelitní snímky. „Není pochyb o tom, co se stalo. Existuje také nahrávka telefonátu, který mi
přehrál zaměstnanec ministerstva zahraničí.“ Brooken ji hned přehrál. Chtěl, aby všichni zúčastnění
získali o celé věci ucelený obrázek. „Nějaké dotazy?“ zeptal se, když nahrávka skončila. Všichni
zavrtěli hlavou. „Zavolal jsem si velvyslance a žádal jsem ho o vysvětlení. Neřekl mi nic než žvásty,
které kolují po síti. Vypověděl jsem ho i s ostatními diplomaty Společenství z území Federace.
Skutečností ale zůstává, že Východoasijské společenství bezdůvodně a naprosto proti všem pravidlům
napadlo naše velvyslanectví, čímž Federaci prakticky vyhlásilo válku. Horší je, že netuším, co udělali
s naším velvyslancem a ostatními diplomaty. Potom, v Káthmándú bylo na chůzi psychiatrů přítomno
mnoho našich předních vědců, o kterých zatím také nemám informace. Musíme vyrozumět agenty
Federace na území Společenství, aby zahájili pátrání. A především…“
Přerušil ho krátký zvukový signál a v místnosti se objevila iluzorová simulace ministryně vnitra. Byla
malá a štíhlá, ale vyzařovalo z ní odhodlání. „Omlouvám se, že jdu pozdě,“ řekla překvapivě hlubokým
hlasem, který příliš neladil s její postavou. „Musela jsem zařídit spoustu věcí.“ Brooken vzal kývnutím
její omluvu na vědomí. „O co jsem přišla?“ pokračovala ministryně.
„Právě jsem všechny informoval o tom, že armáda Východoasijského společenství obsadila naše
velvyslanectví. Všechny materiály jsou uložené ve vládní databázi,“ odpověděl Brooken. Odkašlal si.
„Kde jsem to přestal? Aha, ano, především se musíme poradit o tom, jak zabezpečit bezpečnost na
hranicích.“
„Proč to Společenství udělalo?“ přerušila ho ministryně.
Brooken si možná trochu příliš netrpělivě povzdechl. „Oficiálně kvůli územním požadavkům,“
odpověděl. „Ovšem nevím, proč si to vzali do hlavy zrovna teď, ani proč to udělali tím
nejprovokativnějším způsobem. Předpokládám, že se nás snaží prostě jenom vydráždit. To teď ale
není podstatné. Musíme zjistit, jaké možnosti vlastně máme. Bohužel netuším, jestli se dostaví velitel
pozemních sil, takže musíme začít od námořnictva. Pane veliteli, máte slovo.“ Prezident se konečně
posadil, což pro něj znamenalo překvapivě velkou úlevu.
Velitel námořnictva byl robustní muž s hustými vlasy a černým plnovousem. Člověk ani nemusel mít
příliš velkou představivost, aby si ho dokázal představit na velitelském můstku nějaké staré pirátské
plachetnice. Vstal a odkašlal si. „Tak tedy, v našich výsostných vodách poblíž Japonska je umístněná
menší námořnická hlídka. Bohužel je příliš malá na to, aby se dokázala dlouho odolávat
soustředěnému útoku.“
Brooken zamyšleně našpulil rty. „Za jak dlouho jste schopný dodat k Japonsku posily?“ zeptal se.
Velitel pokrčil rameny. „To záleží na tom, kolik by to bylo lodí. Ale myslím, že pokud stáhnu jednotky
poblíž, tak za tři dny bude určitě na místě dostatek lodí, aby mohly Společenství nějakou dobu
odolat.“ Velitel námořnictva byl na svou flotilu očividně hrdý. Jako všechny dopravní prostředky, byly
i lodě poháněny pomocí termojaderné fúze. Oproti starším typům se nové lodě pohybovaly
několikrát rychleji, takže na přesuny bylo potřeba podstatně méně času. Prezident ale nepochyboval,
že Společenství si je jisté svou připraveností, jinak by se mnohem větší a silnější Federaci neodvážilo
vyhlásit válku, i kdyby mělo vhodnou záminku.
„Výborně,“ řekl Brooken nahlas. „Máme dostatek loďstva, abychom mohli Japonsko ubránit?“ zeptal
se.
„Samozřejmě,“ odpověděl velitel námořnictva bez přemýšlení. „Kdybychom se do toho pořádně
obuli, můžeme Společenství rozdrtit jediným úderem,“ prohlásil sebevědomě.
Brooken zavrtěl hlavou. „Myslím, že by to nebylo příliš rozumné.“
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Velitel námořnictva nepřesvědčeně pokrčil rameny a myslel si své. „Každopádně, co se týče
námořních sil, může Federace začít s útokem, kdy se jí zachce, a to se značnou převahou.“
„Děkuji vám,“ řekl prezident. „Teď bych potřeboval hlášení o stavu letectva.“ Zástupkyně velitele
letectva se postavila a začala s hlášením. Mluvila úsečným hlasem navyklým udílet rozkazy. Když se
Brooken dozvěděl, co potřeboval, přerušil ji. „Děkuji vám. Potřebuji se dozvědět, co se stalo
s civilními lety, které mířily ze Společenství do Federace. Ujmete se toho?“ zeptal se. Zástupkyně
přikývla a pustila se do práce. Přihlásila se ministryně vnitra. „Ano?“ vzal ji Brooken na vědomí.
„Pane prezidente, chtěla bych se zeptat, víme vůbec, co se stalo se všemi civilisty z Federace, kteří
jsou teď na území Společenství?“ zeptala s obavou v hlase.
„Ne, paní ministryně, to bohužel nevíme, protože byl se Společenstvím přerušen veškerý kontakt.“
„Takže můžou být mrtví?“
Prezident netrpělivě pokrčil rameny. „Jistě, ale protože jsou mezi nimi vysoce postavení lidé a
význační vědci, pravděpodobněji je Společenství využije jako rukojmí. To ale zjistíme časem. Právě
proto mě zlobí, že tu není šéf rozvědky, protože jeho agenti musejí zjistit co nejvíc. A taky musíme
zajistit případnou protiváhu rukojmí.“
„A co uděláme, pokud Společenství vyhlásí ultimátum?“ zeptala se ministryně.
„Použijeme naše rukojmí. To ale není to, o čem se teď potřebujeme poradit. Musíme zvolit vhodnou
strategii.“ Brooken usrkl kávu a zjistil, že je už téměř studená. „Má někdo z vás nějaký návrh?“ zeptal
se.
Přihlásil se velitel námořních sil. „Pane prezidente, odpusťte, ale já se opravdu domnívám, že bychom
měli použít veškerou sílu do jediného soustředěného útoku a zasadit Společenství drtivou ránu.
Vzhledem k tomu, že Společenství je Federací téměř obklíčené, nemá šanci dlouho vzdorovat.“
„Nesouhlasím!“ přerušila ho ministryně vnitra rázně. „Nemyslím si, že by bylo užitečné použít veškeré
síly do jediné ofenzívy. I já, která nemám patřičné vzdělání a zkušenosti ve vedení války, vidím, že to
není rozumný nápad. Kromě toho by bylo rozumnější alespoň pokusit se dohodnout.“
Brooken se mimoděk usmál a zvedl ruku, aby ministryni přerušil. Ta neochotně zmlkla. „Paní
ministryně, obávám se, že prolévání krve se už v tomto okamžiku nevyhneme. Já sám jsem se
zástupcem Východoasijského společenství dost dlouho jednal, jak dobře víte, ale navedlo to
k žádnému výsledku. A na vyhlášení války odpovědět musíme, tedy pokud nechceme, aby nám
Společenství beztrestně zabíralo území. Ale co se týče návrhu velitele námořních sil, souhlasím s
vámi, že by nebylo vhodné nasadit všechny síly. Má někdo jiný návrh?“ zeptal se.
Nikdo neodpověděl, ale dovnitř vešel nenápadný muž menší postavy s pronikavýma očima. „Pane
prezidente, omlouvám se, že jdu tak pozdě, ale musel jsem řešit naléhavou situaci.“
„Nevadí, vás tady právě potřebuji,“ odpověděl prezident veliteli rozvědky. „Východoasijské
společenství nám totiž právě vyhlásilo válku. Potřeboval bych se dozvědět všechno, co jen bude
možné.“
„Jistě,“ přikývl velitel.
„Výborně,“ prohlásil Brooken.
Ministr obrany se přihlásil. „Trochu odbočím od tématu, ale myslím si, že proti Společenství bychom
mohli použít tuto strategii: Mohli bychom vyslat několik jednotek jak pozemních, tak i námořních a
leteckých. Nebyl by to žádný masivní útok, prostě bychom Společenství jenom dráždili.“
„Ale to je jako šťouchat klacíkem do vosího hnízda,“ namítl ministr zahraničí. „Nezapomeňte, že
nevíme, jak velkou silou Společenství disponuje.“
„V tom je právě to kouzlo!“ pousmál se ministr obrany. „Protože naše jednotky nebudou příliš velké,
budou pohyblivé, a navíc si můžeme větší část armády nechat poblíž hranic v záloze. Ale jakmile
začneme napadat jednotky Společenství, možná je znervózníme natolik, že předčasně ukáže svoje
trumfy a my budeme vědět, na co se máme připravit.“
Prezident se zamyslel a po chvíli kývl. „To je dobrá taktika,“ řekl. „Budeme hlasovat,“ rozhodl. „Je
někdo proti návrhu pana ministra?“ zeptal se. Odpovědělo mu mlčení. „Takže je to jasné, návrh je
přijat. Generální štábe, vydejte patřičné rozkazy a vy se postarejte o co nejvíce informací,“ řekl
Brooken šéfovi rozvědky.
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„Pane prezidente, všechny lety směřující ze Společenství do Federace byly zrušeny, hranice
Společenství byly uzavřeny a naši občané se nemají jak dostat domů,“ řekla zástupkyně velitele
leteckých sil.
„To je ale hodně ošklivá situace,“ prohlásil šéf rozvědky.
Prezident přikývl. „To sice je, ale potom, co Společenství udělalo, se něco podobného dalo čekat.
Otázka zní: jak se zachováme?“
„Pochybuji, že je Společenství dobrovolně propustí,“ řekl šéf rozvědky. „Nejdřív ze všeho musíme
zjistit, jak se Společenství zachová,“ řekl pomalu. „Když se mi podaří aktivovat agenty, zjistíme víc. Na
druhé straně má ale Společenství agenty také u nás. Kontrarozvědka má na některé lidi podezření.
Navrhuji je zadržet.“
Prezident zamyšleně přikývl. „Ano, to je dobrý nápad. Ostatně, můžeme použít stejnou taktiku, jako
Společenství. Mohli bychom zahájit oboustrannou blokádu. Na našem území jsou určitě nějací
občané Společenství a někteří se určitě budou chtít dostat domů. Kdybychom zablokovali hranice
Společenství i z naší strany, nikdo by se nemohl dostat pryč, a tak bychom se ocitli ve stejné pozici
jako Společenství. Ano, to bude ono,“ zamumlal a se spokojeným výrazem ve tváři se obrátil
k ministrovi obrany.
„Vyhlaste válečný stav a jako první věc zrušte všechny lety, které míří do Společenství. Zadržte
každého, kdo se pokusí uniknout. A dejte dobře hlídat hranice.“
Ministr přikývl. „Ano, pane prezidente.“
„Další problém představuje Velký chalífát,“ pokračoval Brooken. Několik lidí přikývlo. „Naskýtá se
otázka, jestli s námi bude chtít uzavřít spojenectví. Pokud by to byl ochotný udělat, usnadnilo by to
hodně věcí, protože potom by se Společenství ocitlo v úplném obklíčení.“
„Promiňte, že vás přerušuji, pane prezidente,“ ozvala se zástupkyně velitele letectva, „ale domnívám
se, že Velký chalífát nemá příliš na výběr. Pokud s námi neuzavře spojenectví, nemůže obstát.“
„Ano, máte pravdu, ale pokud by se nám chtěl z nějakého důvodu pomstít, potom by stačilo udělat
malé ústupky Společenství a dohodnout se s ním proti Federaci,“ poznamenal prezident. Na chvíli se
zamyslel. „Budeme muset zahájit jednání. Dobře. To je asi tak všechno, co jsem dnes chtěl probrat.
Takže vám děkuji. Víte, co máte dělat. A ještě bych vás chtěl požádat, abyste v bojích používali co
nejvíc robotů. Chtěl bych ušetřit co nejvíce lidských životů, pokud to půjde. Přeji vám všem dobrou
noc,“ řekl. Všichni pochopili a zvedli se ze svých míst. „Vy tady prosím ještě počkejte, potřebuji si
s vámi promluvit,“ sdělil prezident tiše veliteli rozvědky v hluku odcházejících lidí.

VII.
Andrewovi se zdálo, že ve vězení umře nudou. Připadalo mu, že se jeden den neliší od druhého, a že
se předčasně ocitl v pekle. Jediné, co ho alespoň trochu vytrhávalo ze zaběhnutého koloběhu
myšlenek, byla práce. Pracoval ve vězení a ve volných chvílích se věnoval robotům. S nikým z vězňů
se nedokázal pořádně bavit, a tak trávil dny prakticky sám. Nevadilo mu ani tak to, že je zavřený
v malé místnosti, jako spíš, že je uvězněný sám se svými myšlenkami. Neměl se komu svěřovat, a tak
mu v hlavě neustále kolovaly výčitky a sebeobviňování. Špatně se mu usínalo a někdy se doslova dusil
žalem, ale nedokázal plakat. A co bylo nejhorší, pořád musel myslet na Andreu, na ženu, kvůli níž to
všechno udělal. S bolestí si uvědomil, že ji pořád miluje, i když si celou dobu, co strávil ve vězení,
nalhával opak. Idealizoval si ji a vzpomínal na to, jak spolu byli šťastní. Vzpomínal na to, jak se smáli,
když si uvědomili shodu svých jmen. Připadalo jim to jako z pohádky. Ale jak se ukázalo, z pohádky se
špatným koncem. Chápal, že je to nesmysl, ale ze všeho obviňoval sebe. Věděl, že ho Andrea
využívala, ale pořád pošetile věřil, že ho alespoň trochu milovala. Uvědomil si, že to už dlouho
nevydrží, a že něco povolí. Také chápal, že to budou buď jeho představy, nebo on sám. Nechtěl
připustit, aby upadl do ještě hlubších depresí, než jakými dosud trpěl, a proto se snažil racionálními
úvahami přesvědčit o tom, že ne jen on je viník a že část zodpovědnosti nese také Andrea. Pokoušel
se přesvědčit sám sebe, že Andrea v něm viděla jenom zdroj peněz a že ho ve skutečnosti nikdy
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neměla ráda, a že proto se kvůli ní nemusí trápit. Skutečně se mu podařilo dosáhnout křehkého
příměří mezi svými rozporuplnými city a pocity a pevně věřil, že časem toto příměří přejde v mír.
Jakmile dosáhl tohoto úspěchu, jeho myšlenky začaly proudit ve vyrovnanějších tocích a on z toho
měl radost. Nicméně věděl, že jakýkoli otřes může zase vychýlit křehkou rovnováhu, a proto se snažil
na Andreu a na to, co udělal myslet co nejméně. Když se mu konečně podařilo oprostit se alespoň
částečně od bolestného koloběhu myšlenek, začal se po dlouhé době zase cítit téměř spokojeně.
Často myslel na Paula, a když zpravodajskými ústředími proběhla vlna vzrušených článků o zmizení
astronautů, dlouho se z toho nemohl vzpamatovat a nechtěl uvěřit, že je Paul skutečně mrtvý. Aby
utekl dalším černým myšlenkám, zahloubal se ještě víc do práce a snažil se nevnímat nic a nikoho
jiného.
Jednou odpoledne se skláněl nad svými výpočty zcela zabraný do modelu robotického mozku, když se
nečekaně otevřely dveře. Andrew překvapeně zvedl hlavu.
„Pane Smithe, máte návštěvu,“ oznámil dozorce, jako vždy chladný a naprosto věcný.
„Návštěvu? Kdo to je?“ zeptal se Andrew a postavil se. Nevzpomínal si na nikoho, kdo by ho mohl
navštívit. Myšlenka, že by to mohl být Paul, mu přišla nesmyslná, a hned ji zavrhl, ale stejně nemohl
přijít na to, kdo by to mohl být.
Dozorce neodpověděl. „Máte deset minut,“ oznámil a pokynul osobě, která stála za ním, aby vešla.
Potom se vzdálil. Když Andrew uviděl, kdo stojí ve dveřích, údivem oněměl. Nebýt zdi, o kterou se
opíral, sesunul by se k zemi. Zíral na Andreu, která stála naproti němu, neschopný slova. Chvíli jen tak
mlčky stáli a dívali se na sebe.
Potom Andrea vykouzlila jeden ze svých podmanivých úsměvů. „Ahoj Andrewe,“ řekla prostě.
Andrew se zachvěl. Tahle rána přišla neočekávaně jako blesk z jasného nebe a zbořila jeho už tak dost
křehkou rovnováhu. V hlavě mu vířily myšlenky a protichůdné emoce, chtěl se Andree vrhnout do
náručí a zlíbat ji a zároveň utéct. Nakonec neudělal ani jedno, protože mu svaly vypověděly službu
„Co tady děláš?“ vypravil ze sebe konečně chraplavě. Musel párkrát nasucho polknout, aby mohl
znovu promluvit. „Proč jsi přišla?“ zeptal se.
„Přišla jsem tě navštívit,“ odpověděla Andrea.
„Ale proč?“ zeptal se Andrew znovu.
Náhle se Andrea rozvzlykala a sesunula se podél zdi na zem. Andrew se na ni díval a nevěděl, co má
dělat. „Já nevím, Andrew. Já… já… Je mi to tak strašně líto. Andrew, proč…?“
Andrew byl bílý jako stěna, o kterou se opíral. „Proč? To se ptáš ty? Já tě nechci obviňovat, ale
nemůžu dál. Nemůžu dál myslet na to, jaké to mezi námi bylo, nedokážu dál myslet na lásku, kterou
jsem k tobě cítil, aniž bych si zároveň neuvědomil, co jsi s ní udělala, a co jsem udělal já. Andreo, sám
tomu nemůžu uvěřit, ale pořád tě miluju, i po tom všem, co se mezi námi stalo, ale jen mě to
zbytečně trápí.“
„Andrewe, proč to nemůže být jako dřív?“ zeptala se Andrea a zvedla k němu uslzené oči.
Do Andrewa najednou vjel vztek. „Jako dřív? Jako tehdy, když jsi mi do očí lhala, když jsi mě využívala
jenom jako trvalý zdroj peněz? Ne, Andreo, nemůže to být jako dřív,“ řekl prudce.
„Ale proč?“ vzlykala Andrea a Andrewovi náhle přišla cizí. Díval se na ni, ale viděl jen plačící ženu a
nenacházel v sobě ani stopu po někdejší lásce k ní. „Proč nic neříkáš?“ zeptala se Andrea, ale on na to
nereagoval. „Andreo,“ ozval se po chvíli, „proč jsi to udělala?“ zeptal se.
Andrea zvedla oči. „Andrewe já jsem tě taky milovala, víc než kohokoli jiného, ale nestačilo to. Snažila
jsem se ti dát všechno, všechny svoje city, ale když jsem viděla, že máš svoje roboty rád víc než mě,
chtěla jsem se ti pomstít. Byla jsem strašně pitomá, já vím, a nechci to zamlčovat, ale křivdíš mi. Já
jsem v tobě neviděla zdroj peněz, jak si namlouváš. Byla jsem prostě nešťastná. Nechtěla jsem, aby to
zašlo tak daleko, Andrewe.“ Odmlčela se, protože ji přerušil pláč. „To, proč jsem za tebou přišla, je
tahle otázka: můžeš mi to odpustit?“
Andrew se cítil, jako by ho někdo praštil po hlavě, aby se mu konečně rozsvítilo. Tak dlouho žil
s představou, že ho Andrea jenom využívala, že byl z jejího doznání zmatený. „Takže to…?“
Andrea zavrtěla hlavou. „Celé to bylo velké nedorozumění mezi námi dvěma.“
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„Takže ty sis toho chlapa našla jenom proto, abys mi ukázala, že se cítíš opuštěná?“ zeptal se Andrew
a Andrea přikývla. Hystericky se rozesmál a potom i on propukl v dlouho zadržovaný pláč. „Nic z toho
se nemuselo stát,“ vzlykal, ale potom si otřel oči, protože si uvědomil, že pláčem nic nevyřeší.
Andrea kývla. „Můžeš mi odpustit?“ zeptala se tiše.
Andrew věděl, na co mířila. Odpustit? uvažoval a všiml si, jak zvláštně to slovo zní. Dokážu to vůbec?
Tak dlouho jsem se litoval, že jsem neměl čas nad tím přemýšlet. Bylo to krásné, mezi mnou a
Andreou… uvažoval. „Ano, Andreo, pokusím se ti odpustit, už pro to, že jsi v mém životě jedním
z míst, na které budu vzpomínat až do konce. A teď se tě ptám na to samé. Dokážeš mi odpustit?“
zeptal se.
Andrea se jen chabě usmála a přikývla.
„Je mi to tak líto,“ řekl Andrew a zavrtěl hlavou. „Jak se to jenom mohlo stát?“ Protože věděl, že se
jejich čas blíží ke konci, odhodlal se a udělal to, po čem toužil už dlouho. Několika kroky přešel celu a
přistoupil k Andree. Zvedl ji ze země a pevně ji objal. Potom ji dlouze políbil a věděl, že je to naposled.
„Sbohem,“ rozloučil se skoro šeptem. Andrea chtěla odpovědět, ale nedokázala to, protože by jí
selhal hlas. Proto se jen ještě jednou podívala na Andrewa, a potom přivolala dozorce, který ji odvedl.
Jakmile se za ní zavřely dveře, Andrew pozpátku dotápal ke zdi a sesunul se podél ní na zem. Nemohl
uvěřit tomu, co se stalo. Cítil se bezmocný a slabý. Proč jenom jsem takový pitomec? zeptal se sám
sebe. Všechno bylo tak strašně absurdní, že nevěděl, co má dělat. A kvůli tomu jsem tady? Ve vězení,
kde můžu dělat jenom tak málo, že se tomu snad ani nedá říkat život? Cítil jen čiré zoufalství a
smutek. Přitom dobře věděl, že ho nic a nikdo nemůže vysvobodit. Nakonec tu myšlenku přijal, ale
smutek zůstával jako tupá bolest. Několik dalších hodin strávil Andrew tím, že zíral na stěnu před
sebe a snažil se na nic nemyslet.
***
Na síti se začaly objevovat znepokojivé zprávy. Od vyhlášení války Východoasijskému společenství
uplynulo několik dní, ale zatím si obě země spíše vyhrožovaly. Přesto lidé začínali být neklidní. Několik
zpravodajských ústředí se chopilo zprávy o zkrácení doby, než Alléktó dopadne na Zemi. Šířily se i
spekulace ohledně vědců a jejich záhadného zmizení. Lidé se začali zabývat zprávami o blížícím se
konci světa a mnoho z nich jim uvěřilo a šířilo je dál. V síti se vytvářely skupiny zabývající se možným
útokem mimozemšťanů, které podráždila lidská výprava na vzdálené planetě. Začaly se probouzet
sekty, o kterých se už dlouho věřilo, že zanikly. Spekulovalo se o tom, kdy mimozemšťané zaútočí,
popřípadě jak by bylo možné útoku odolat. Některé nadšence napadlo, že by mohli do vesmíru vyslat
zprávu s usmiřujícím obsahem. Téměř všem takovýmto lidem bylo společné jedno – jejich nenávist se
neobracela ani tak k potenciálním útočníkům z hvězd, jako spíš k tomu, kdo podle nich zlo zapříčinil –
k vědě a ve Federaci konkrétně k Vědeckému výzkumu. Začali vystupovat anonymní mudrci, kteří
tvrdili, že už dávno věděli, že se lidé nemají odvažovat za hranice svých možností, že lidé byli příliš
pyšní, když si chtěli sáhnout na hvězdy, a proto teď přijde trest. I když se většina podobných debat
odehrávala v iluzorovém prostoru, část z ní začala prosakovat na povrch. Všude byl znát větší neklid,
a i když policie pečlivě veřejnou část síťové komunikace monitorovala, a tak zhruba věděla, na co má
být připravená, přece jen se občas podařilo neklidu vytrysknout na povrch v nehezkých incidentech.
Panika sice zatím nezvítězila nad zdravým rozumem, ale bylo jasné, že hranice mezi relativním klidem
a hromadným šílenstvím se den ode dne ztenčuje.
***
John seděl na zemi a vztekle se snažil rozvázat zauzlovanou tkaničku. Opodál stála jeho žena Lilian a
s úsměvem ho pozorovala. Zavrtěla hlavou. „Johne, nechápu, jak si ty boty zavazuješ,“ řekla.
John se ušklíbl. „Po pravdě řečeno to nechápu ani já. Ale nejpravděpodobnější se mi zdá varianta, že
já si tkaničky zavážu správně a ony se mi z neznámé příčiny pomstí tím, že se mi takhle zauzlují.“
Lilian vyprskla smíchem. „Máš pravdu, to je jediné možné řešení té záhady.“ John chytil tkaničku do
zubů a zuřivě zatáhl. Lilian se na to už nemohla dívat. „Ukaž to prosím tě,“ vybídla ho a John jí
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neochotně podal botu. Lilian se posadila k němu na zem a chvilku se na uzel soustředěně dívala. Když
ho začala rozplétat, pokývala hlavou. „Víš, Johne, kdybys na to šel logicky, měl bys to už dávno
rozvázané,“ prohlásila a podala mu botu zpět.
John se na Lilian vděčně podíval. „To víš, géniům praktické věci nikdy moc nešly,“ prohlásil.
Lilian si k němu přisedla blíž a políbila ho na tvář. „Proto jsem si tě taky vzala.“
„Protože jsem génius?“ zeptal se John s úsměvem.
Lilian zavrtěla hlavou. „Protože jsi tak zoufale nepraktický,“ odpověděla. „A teď už běž, génie, nebo
přijdeš pozdě,“ řekla a postavila se.
John si povzdychl a také se postavil. „Máš pravdu,“ přisvědčil. Políbil Lilian na čelo. „Vrátím se brzy,“
řekl a usmál se.
„Tak ahoj,“ rozloučila se Lilian.
John odemkl a vyšel před dům. Nebydlel příliš daleko od budovy Výzkumu, a protože měl čas, rozhodl
se, že půjde pěšky. Jak tak procházel ulicemi, přišla mu na mysl válka a asteroid a vůbec celá ta
podivná doba, ve které mu bylo souzeno žít. Stal jsem se svědkem dějinných událostí, napadlo ho
trochu ironicky, když procházel ulicemi Perthu. Pravděpodobně bych na to měl hrdý. Ušklíbl se, strčil
si ruce do kapes a svižnými kroky pokračoval v cestě. A vůbec, budu myslet na něco hezkého, rozhodl
se a zkusil přemýšlet o Lilian, ale i když se poctivě snažil, přece jen se nemohl zbavit tísnivé nálady.
Když se blížil k budově Výzkumu, připadalo mu, že něco není v pořádku. Z volného prostoru před
budovou se totiž šířil neobvyklý ruch. Když přišel blíž, nejdřív nemohl věřit svým očím. Před budovou
Výzkumu stála skupina lidí, mohlo jich být tak kolem padesáti, a cosi křičela směrem k Výzkumu.
Někteří měli transparenty a nějaký dobrák si dokonce přinesl mikrofon, aby byl lépe slyšet.
V kakofonii hlasů ale jednotlivá slova zanikala a výsledný zvukový dojem byl z dálky podobný spíš
výběhu opic během krmení. John se překvapeně zastavil a chvíli jenom udiveně hleděl na
improvizovanou demonstraci. Opodál stálo i policejní auto, ale zatím zřejmě nikdo nehodlal
zasáhnout. John se konečně vzpamatoval a vydal se k Výzkumu, ovšem pro jistotu šel k vedlejšímu
vchodu, kdyby se náhodou někomu zachtělo zakřičet si na živého zaměstnance Výzkumu místo na
mlčenlivou budovu. Jak se přibližoval, rozeznával jednotlivá slova i nápisy na transparentech, ale o
mnoho moudřejší z nich nebyl. Vypadalo to, že před Výzkumem se sešel reprezentativní vzorek
iluzorových debatérů, kteří se ani nijak nesnažili sjednotit v předmětu protestu. Jedni nesli slogany
odsuzující tajnůstkářství, druzí kárali liknavost v přípravách na hrozící katastrofu, a když John uviděl
plakát, jenž nesl nápis: „Zastavte invazi z vesmíru! Pryč s Výzkumem!“, usoudil, že viděl dost, a rychle
se protáhl dovnitř. Ve vstupní hale postávala skupina zaměstnanců a pozorovala dění venku. Nikdo
nic nevěděl a na jejich otázky mohl John také jen krčit rameny, a tak se vydal přímo k Brownovi.
„Vstupte,“ ozval se zevnitř tlumený Brownův hlas téměř současně s Johnovým zaklepáním.
Brown měl křeslo přisunuté k prosklené stěně a díval dolů na prostranství před Výzkumem. Když však
John vešel, prezident se ani nepohnul. „Ehm, pane prezidente,“ dovolil si John porušit ticho.
„Prosím?“ zeptal se roztržitě prezident a otočil se k Johnovi. Vypadal trochu zmateně. „Ach, to jste
vy,“ uvědomil si. „Odpusťte, trochu jsem se zamyslel,“ řekl a vstal, aby Johnovi podal ruku. Ten ji
stiskl. „Tak, co máte na srdci?“ zeptal se Brown a unaveně se usmál.
Jak dlouho ten člověk nespal? Vypadá, jako by se měl každou chvíli zhroutit, pomyslel si John. „No,
tedy,“ začal, „jednak jsem přišel na schůzku, na kterou jste mě pozval,“ odpověděl, „a pak, co má
znamenat to divadlo venku?“
Brown pokrčil rameny. „Kdo ví?“ opáčil. „Možná chtějí podpálit Výzkum a mou hlavu poslat veliteli
invazní flotily.“
John se usmál, ale při pohledu na Brownův ztrhaný obličej mu úsměv zase zmizel z tváře. „Možná
byste jim měl něco říct,“ navrhl nesměle.
Brown povytáhl obočí. „Stejně by nechtěli nic slyšet. Nemůžu jim říct nic, co by je uklidnilo, tak ať
křičí, jestli jim to pomáhá.“ Zhluboka si povzdechl. „Nejhorší na tom je fakt, že možná mají částečně
pravdu,“ řekl tiše. Co když jsme za to, co se stane, za potenciální zánik života na Zemi, skutečně
zodpovědní my? Kdyby neselhala technika, mohli jsme nebezpečí objevit dřív. Co když Výzkum
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skutečně neudělal všechno, co mohl? Co když jsme něco zanedbali? Co když jsem rozhodoval špatně?
Co když jsem zodpovědný za smrt dvanácti miliard lidí?“ Brown se na Johna zvláštně, skoro prosebně
podíval, jako by od něj chtěl odpověď.
John ale zavrtěl hlavou. „Při vší úctě, kterou k vám chovám,“ prohlásil, „to, co jste teď řekl, je
neuvěřitelná nabubřelost. Buďte ujištěn, že osud lidstva skutečně neleží jen ve vašich rukou. Můžete
nanejvýš trochu vychýlit misky vah na jednu nebo na druhou stranu, ale nevolejte se k zodpovědnosti
za něco, co není vaše.“
Brown se na Johna chvíli díval s upřímným překvapením ve tváři, ale potom se srdečně usmál.
„Děkuji,“ řekl. „Ani nevíte, jak jsem vám za tohle připomenutí vděčný.“
John se taky usmál, a aby odvedl řeč na jiné téma, zeptal se: „Takže co s těmi lidmi venku? Necháte je
křičet?“
Brown přikývl. „Stejně bych si měl zvykat. Tihle určitě nejsou poslední A teď k tomu, proč jsem vás
pozval. Mám pro vás nový projekt.“
To Johna zaskočilo. „Nový projekt?“ zeptal se udiveně. Už si zvykl na myšlenku, že pracuje jenom na
zdokonalení teleportu.
Brown přikývl. „Stejně teď nebudete mít práci, když pokus s osídlením Insanie skončil. Vláda
potřebuje materiál a tak chce vědět, jestli byste dokázal pomocí teleportu přesunovat zpracované
kusy komet.“
„Komety?“ zvedl John obočí. „Jistě, proč ne.“

***
Kristine znechuceně vypnula iluzor a svalila se na pohovku. „Asi budu potřebovat tvou pomoc, Petře,“
řekla rezignovaně.
„Proč?“ zajímal se Petr, který seděl vedle ní.
Kristine zaklonila hlavu a podívala se na něj. „Protože předpokládám, že se u mě v nejbližší době
projeví nějaká psychická nemoc.“
Petr zvedl obočí. „Proč si to myslíš?“
Kristine se mu opřela o rameno. „Protože se zblázním z lidí okolo nás. Proč se chovají tak nelogicky?
Klidně se rozplývají nad tím, že tygřice má mláďata, a že se mají čile k světu. Jako by na něčem
takovém záleželo.“
Petr se krátce zasmál. „A co bys chtěla? Aby byl celý svět potažený černým flórem, protože Kristine
Snowriceové nikdo nevěří?“ opáčil Peter. „Mně se ta mláďata zdála docela roztomilá. Chtěl bych si
pořídit kočku,“ dodal.
Kristine se od něj odtáhla. „Ty to nechápeš, že?“ zeptala se ostře.
„Abych pravdu řekl, tak ne,“ odpověděl Petr.
Kristine podrážděně zavrtěla hlavou. „Ty opravdu nevidíš tu tupost, s jakou se jejich pozornost
přesouvá od tématu k tématu? Začala válka, zbývají nám dva roky života, a oni se baví!“
Petr pokrčil rameny. „A co mají dělat? Přece nemůžou všichni lidé celý den jen sedět s rukama v klíně,
zírat před sebe a přemýšlet o konci světa. To prostě nejde.“
„Ale proč alespoň někdo neuvažuje o nových možnostech řešení?“
„A ty o nich uvažuješ?“ opáčil Petr kousavě.
„Samozřejmě! Jenom mě nic nenapadá, to je všechno.“
„Tak vidíš,“ řekl Petr. „Nemůžeme se neustále zabývat jednou věcí. Asteroid dopadne za dva roky a ty
to neovlivníš. Musíme se prostě spolehnout na to, že se nějaký plán podaří, to je všechno. Stejně to
nemůžeme ovlivnit, tak proč se do té doby neustále zabývat myšlenkami na smrt? Stejně jednou
umřeme. A nevykládej mi, že máš starost jenom o přežití lidstva. Oba víme, že to není pravda.“
Kristine se nešťastně ušklíbla. „Když já to nedokážu,“ řekla.
„Co nedokážeš?“ nechápal Petr.
Kristine potřásla hlavou. „Nedokážu jenom sedět a nic nedělat, když bych mohla pomoct.“
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Petr si vzdychl. „Ale oni nechtějí pomoct, Kristine. Kdyby chtěli, tak tě neodmítnou. Už se konečně
smiř s tím, že budeš muset počkat.“
„Čekat! Pořád jenom čekat!“ odsekla Kristine a vstala. „Kdybys mě hledal, budu u sebe doma,“ řekla
prudce a odešla.
***
…někdo se s námi chce spojit.
To si piště, že chci! A taky bych se vás chtěla na něco zeptat.
Tvoje mysl je podrážděná. Cítíme zlost.
To je dobře. Protože já jsem rozzlobená. Co to se mnou hrajete za hru?
Nevíme, o čem to mluvíš.
Ale víte! Proč jste se se mnou spojili?
Chceme vám pomoci.
Kašlu na vaše altruistické důvody! Chci vědět, proč to ve skutečnosti děláte.
Už jsme ti to řekli.
Já vám nevěřím. Proč by se nějací mimozemšťané, kteří jsou podle všeho na vysokém stupni vývoje,
zajímali o lidi? A pokud nám chcete pomoct, proč to děláte takhle? A nespokojím se s odpovědí, že
moje mysl ještě není dost silná.
Chceme s vámi navázat kontakt. Našli jsme vás, když jsme pátrali po jiných bytostech nám
podobných. Sledujeme vás už dlouho, ale neodvažovali jsme se zasáhnout, protože v tomto ohledu
nemáme dobré zkušenosti. Ale myslíme si, že teď už s námi dokážete komunikovat.
Takže vy si chcete jenom povídat? Odpusťte, ale tomu opravdu nevěřím. Nevím, proč jste si mě
vybrali, nebo co to vlastně děláte, ale nelíbí se mi to. Nechci být pěšák ve hře, které nerozumím.
Možná máte opravdu dobré motivy, ale tím si nemůžu být jistá. Nemůžu vědět, jestli jste ke mně
opravdu upřímní a já s někým takovým nemůžu spolupracovat. Bojím se, že kdybych s vámi zůstala ve
spojení, ať už jste ve skutečnosti kdokoli, mohli byste mě přimět dělat věci, které by se mi nelíbily. Už
teď, když jste mi ukázali, jak se můžu podívat lidem do myšlenek, někdy neodolám pokušení. Ale
potom jsem z toho nešťastná. Jsem jenom člověk, ale pokud se i vy díváte lidem do hlavy a vidíte tam
všechno zlo, co spáchali, potom jste nemohli zůstat úplně nezasažení.
My neslídíme po vašich tajemstvích, pouze hledáme někoho, kdo by byl schopen s námi komunikovat.
Ano, ale někdy jste také určitě neodolali pokušení a někoho jste si prohlédli. A to mě děsí. Nedokážu
se smířit s představou, že tam někde daleko žijete a můžete slídit.
Křivdíš nám.
Dost možná. Ale já opravdu nevím, co jste zač, protože jste mi ukázali jen část své mysli.
Stejně jako ty nám.
Ano, ale vy se do mé můžete podívat, kdykoli chcete. A proto bych byla ráda, kdybyste se mnou už
nenavazovali kontakt.
Ty chceš přerušit naše spojení? Nechceš splnit úkol, který jsme pro tebe připravili?
Říká se mi to těžce, protože jsem se s vámi častokrát cítila šťastně, ale schopnosti, které jste ve mně
probudili, by druhým lidem způsobily víc škody než užitku. Myslím, že bude lepší, když zapomeneme
na to, že se něco takového stalo. Přinejmenším já, protože nevím ani to, jestli máte schopnost
zapomínat.
Takže chceš opravdu odejít? Navždy?
Neříkejte to tak. Působíte mi tím bolest. Pochopte mě, prosím.
Dobrá. Chápeme tě. Už se s tebou nespojíme. Ale kdybys změnila názor, můžeš se kdykoli vrátit.
Sbohem.
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VIII.
Dvacet šest měsíců do dopadu
***
Brooken seděl v kanceláři a podepíral si bradu dlaněmi. Vypadal nevyspale a pod očima měl tmavé
kruhy. Pozorně sledoval obrazovku s obličejem velitele leteckých sil, který mu cosi vysvětloval.
Prezident se tvářil vlídně, skoro blahosklonně.
„Jistě, já vás chápu, ale proč to považujete za tak naléhavé, že musíte volat prioritní linkou?“ zeptal
se.
Velitel se zatvářil uraženě. „Přece abych vás informoval.“
„Potom tedy děkuji za informaci,“ odpověděl prezident. „Příště zkuste být opatrnější, až vaši vojáci
budou trénovat létání okolo nepřátelského území. Nemáme tolik peněz, abychom si mohli dovolit
plýtvat letadly. Zatím nashledanou.“
Zavěsil, ale hned nato zavolal veliteli pozemních sil. „Jak jste na tom?“ zeptal se bez pozdravu.
Velitel se potěšeně usmál. „Zatím se všechno vyvíjí slibně, pane prezidente,“ odpověděl. „Moji
chlapci jsou už na místě. Testují prostředí. Už získali několik menších základen. TI noví roboti se
osvědčili.“
Prezident přikývl. „Snažte se nepřátelům nahnat strach a získejte nějaké důstojníky živé, abychom
měli dost lidí na výměnu. Do žádných větších akcí se ale zatím nepouštějte. Ale neusněte tam, oni už
taky začali vystrkovat rohy. Právě jsem se dozvěděl, že napadli naši leteckou hlídku. Je to vyrovnané –
sestřelili jedno naše letadlo, my jedno jejich. Ještě nějakou dobu je musíme dráždit, potom se
pokusím zahájit jednání o výměně rukojmích. Zatím nashledanou,“ rozloučil se.
„Nashledanou,“ opětoval pozdrav velitel. Ve válkách se už nepoužívala letadla s živými piloty. Bylo by
zbytečné plýtvat lidskými životy, když byla k dispozici bezpilotní letadla ovládaná na dálku. Ta piloti
řídili pomocí iluzorové simulace. V pozemních armádách zase bojovali roboti, ale ti nemohli úplně
nahradit lidské vojáky, protože postrádali jejich tvořivost a přizpůsobivost krizovým situacím, proto
jim veleli lidé a ne další roboti.
Brooken už zahájil jednání s Velkým Chalífátem a všechno se vyvíjelo správným směrem. Ze začátku
se sice zdálo, že Chalífát chce hrát na obě strany, ale když Společenství napadlo Pákistán, změnil
názor. Útok sice odrazil, ale přesto uznal za vhodné spojit se s Federací, protože nijak nestál o to být
mezi dvěma ohni. Horší to ale bylo s civilisty, kteří zůstali ve Společenství. Agenti sice zjistili, kde jsou
drženi, ale to k ničemu nebylo, protože císař zatím nejevil ochotu jednat s Federací o výměně
rukojmí. Brooken se spokojeně opřel do křesla. Situace nakonec nebyla tak beznadějná, jak se bál.
Jediné, co ho skutečně trápilo, byl blížící se asteroid. Věřil ale podzemním městům. Doufejme, že
všechno vyjde, jak má. Jestli ano, tak se nemáme čeho bát, pomyslel si.
***
Prezident Vědeckého výzkumu Federace národů se připravoval na krátký rozhovor, který měl pronést
v rámci diskusního pořadu, aby uvedl na pravou míru divoké dohady, které se na síti šířily jako stepní
požár. Otázky mu měla klást sympatická moderátorka a vůbec všechno bylo uspořádáno tak, aby se
cítil co nejpříjemněji. Přesto ale cítil jemné šimrání v žaludku, jako ostatně vždy, když měl vystoupit
před větším množstvím lidí nebo před kamerou.
„Můžeme,“ řekl kameraman, a začalo se natáčet.
„Vážení diváci, vítám vás při sledování dnešního Fóra,“ pronesla moderátorka. Brown sedící na
pohovce se snažil vypadat přirozeně. „Dnes jsem si pozvala prezidenta Vědeckého výzkumu Federace
národů. Dobrý večer.“
Moderátorka se se širokým úsměvem pootočila na Browna. „Dobrý večer,“ opakoval po ní Brown a
také se usmál.
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„Pane prezidente, vy jste osoba, která se v poslední době stala předmětem mnoha diskusí. Jak se
vyrovnáváte s tlakem, který na vás lidé vyvíjejí?“ zeptala se moderátorka. Dohodli jsme se přece, že
nebudeme zabředat do osobních pocitů, rozzlobil se v duchu Brown, ale jen pokrčil rameny a dělal,
jako by se zamyslel.
„V povolání jako je moje, na člověka neustále působí nejrůznější tlaky, takže něco takového pro mě
není nové,“ odpověděl.
Moderátorka přikývla a pokračovala. „Nedávno přišla média s teorií, že neuvážená mise na předem
neprozkoumanou exoplanetu popudila mimozemskou civilizaci, která zabila průzkumníky, a která se
chystá zničit i Zemi. Co na to jako vědecký pracovník říkáte?“
Brown se pousmál. „Je to zajímavá teorie, ale nic než právě teorie a ještě k tomu ničím nepodložená.
Na exoplanetě jsme neobjevili žádné stopy po vyspělé civilizaci. Ostatně, celý svět měl možnost vidět
fotografie, které členové průzkumné výpravy pořídili před svým zmizením.“
„Říkáte zmizením. Domníváte se, že nejsou mrtví?“ zeptala se moderátorka.
„Omlouvám se, použil jsem zavádějící výraz. Ano, průzkumníci jsou mrtví. Ovšem pokusy nalézt
alespoň jejich těla selhaly, proto jsem mluvil o zmizení.“ A tak to šlo dál. Moderátorka se Browna
ptala na nejrůznější věci týkající se ukončeného projektu, kladla doplňující dotazy a Brown odpovídal
čím dál tím sebejistěji. Ale připadalo mu paradoxní, že po ukončení projektu je o něj větší zájem, než
kdykoli předtím. Po tom, co ho to napadlo, na okamžik uvěřil tomu, že moderátorka dokáže číst
myšlenky, protože mu položila podobnou otázku.
„Čím si vysvětlujete náhlý vzrůst zájmu o ukončený projekt?“
Brown byl v první chvíli tak zaražený, že se ho ptá na něco, o čem právě uvažoval, že neodpověděl
okamžitě, ale chvíli se rozmýšlel. „Myslím si, že to je lidská přirozenost. Člověka často přitahuje spíš
něco, co bylo poznamenáno tragédií, než něco, co perfektně funguje.“
„Domníváte se tedy, že už není žádná naděje na obnovení projektu?“ I když Brown takovou otázku
očekával, řece jen pocítil podivné bodnutí stesku. Nechtěl znovu a znovu dělat tečky za něčím, co
považoval za skončené.
Zvolna zavrtěl hlavou. „Ne, nemyslím si, že by projekt mohl být znovu obnoven. Určitě ne teď a za
těchto okolností. Možná někdy v budoucnu se lidé zase vydají ke hvězdám a opravdu osídlí jinou
planetu než Zemi, ale ta doba zřejmě ještě nenastala. Pokus, který jsme udělali, skončil nezdarem a
to je dostatečné znamení toho, že lidé ještě nejsou připraveni vydat se do vesmíru a žít někde jinde
než na své mateřské planetě. Byl to krásný sen, ale příliš drahý, protože stál šest lidských životů,
životů lidí, kterých jsem si vážil a stále vážím. Přesto věřím, že jejich oběť nebyla marná. Pomohli nám
odhalit, že vesmír skutečně není pustý a díky nim jsme mohli alespoň zprostředkovaně poznat jiný
svět, než je ten náš. I kdyby z pokusu s Insanií nic jiného nevzešlo, je toho i tak dost.“
Moderátorka pokývala hlavou. „Mám ještě jednu otázku, která je v poslední době asi nejpalčivější.
Nedávno byla uveřejněna zpráva o zkrácení limitu, která vyvolala velký rozruch. Pane prezidente, je
reálná možnost, že budou podzemní města dokončena včas?“ zeptala se a Brownovi se zdálo, že
v jejích očích vidí něco jako dobře skrývaný záblesk paniky.
Pokusil se o úsměv. „V předchozích dnech na toto téma proběhla živá diskuze s odborníky a já se
přikláním k jejich stanovisku. Ano, je na devadesát devět procent jisté, že podzemní města budou
dokončena včas a lidé se tam stihnou přestěhovat. Proto si nemyslím, že by byl důvod k panice.“
Moderátorka se usmála. „Děkuji vám za rozhovor.“
***
Ve velkém sále budovy Výzkumu se po delší době opět konala porada. Předsedal jí Brown a přítomni
byli zástupci všech odvětví Výzkumu. Porady se účastnil také Liam Lendt, protože chtěl Výzkumu
poskytnout finance pro jiný projekt, když plán s Insanií selhal.
„Jak víte, jeden plán selhal, ale to nás nesmí odradit,“ říkal právě prezident. „Zbývají nám dva roky,
než se s konečnou platností rozhodne, jestli budeme žít, nebo ne. Myslím si, že naším prvořadým
cílem je pokusit se katastrofu buď odvrátit, nebo alespoň minimalizovat její následky. Jsme jedna
z organizací, která k tomu má prostředky, a tak bychom se o to měli pokoušet znovu a znovu. A
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přestože běží projekt, který nám zajišťuje slušné šance na přežití, myslím si, že není dobré všechno
sázet na jedinou kartu. Svolal jsem tuto poradu, abychom projednali návrhy, které někteří z vás
podali. Děkuji, že jste přišli. Můžeme začít.“
Jako první se postavil podsaditý muž s lesklou pleší. „Jak všichni víme, na Měsíci je postaveno několik
pro člověka obyvatelných základen krytých silovými poli. Podobným způsobem bychom mohli
vybudovat rozsáhlejší základny a později i města. Vzduch by se vyráběl uměle a voda rovněž, i když tu
bychom mohli čerpat i z komet.“
Přihlásil se John. „Promiňte, že vás přerušuji, ale domníváte se, že je to technicky proveditelné?
Samozřejmě, s prostředky, jakými disponujeme, bychom mohli na Měsíci vytvořit funkční
obyvatelnou zónu, ale nemyslím si, že bychom to stihli za dva roky.“ Sálem proběhlo souhlasné
zašumění.
Muž kývl. „Máte naprostou pravdu. Stavba obytné zóny na Měsíci by byla technicky i finančně
náročnější než výstavba podzemních měst a za dva roky se nedá v žádném případě stihnout. Svůj
návrh zamýšlím spíše jako dodatečné rozšíření. Pokud bychom vytvořili i sídliště na Měsíci, mohli by
se lidé rozdělit na dvě místa a tím by byl v podstatě splněn také účel původního projektu, totiž
přesunutí části lidstva na jinou planetu. Ovšem města na Měsíci by byla opravdu pouze záložní
projekt.“
„Děkuji vám,“ řekl Brown. John uvažoval, jestli se má přihlásit, ale rozhodl se, že ještě počká. Je to tak
zvláštní. Kolik nás v této místnosti může být? Osmdesát? A osmdesát lidí se teď radí, jak nejlépe
zachránit celé lidstvo. Vzali jsme na sebe opravdu velký závazek. A co když se to nepodaří? Co když na
nic reálného nepřijdeme? Co když selžou i podzemní města? Budeme voláni k zodpovědnosti? Budeme
potrestáni za to, že se nám nepodařilo zachránit dvanáct miliard životů? Trochu se zachvěl a snad
vůbec poprvé pocítil drtivou skutečnost asteroidu, který se řítí k Zemi a je jí každým okamžikem blíž,
letí prostorem jako kámen vržený z nestvůrně velkého praku, jenom aby zničil domov miliard
myslících bytostí, a mimoděk pohlédl vzhůru, jako kdyby čekal, že se na něj zřítí strop. Ale strop
vypadal pevně jako kdykoli předtím. John zavrtěl hlavou, ale pocit nebezpečí v něm přetrval.
Mezitím začal mluvit jiný člověk, a tak John soustředil pozornost na něj. „O návrhu, který chci podat,
se už hodně diskutovalo, a proto ho načrtnu jen v rychlosti. Dal by se provést, až se asteroid k Zemi
trochu více přiblíží. Mohli bychom vyslat rakety, které by ho rozbily. Samozřejmě by se musely
propočítat dráhy úlomků, ale pokud by se to podařilo, nemusel by nás vůbec zasáhnout.“
Někdo se přihlásil. „Myslíte si, že je proveditelné dálkově na asteroid umístit nálože a odpálit je tak,
aby se asteroid rozpadl?“
„Ano. Museli bychom tam poslat roboty s přesnými instrukcemi, kteří by nálože umístili a odpálili.
Potom existuje ještě jedna, možná reálnější možnost, a to, že bychom pomocí náloží asteroid pouze
odklonili z dráhy, takže by Zemi minul. Tady ale existuje určité riziko, že se to nepodaří a v případě
rozbití asteroidu by mohly některé úlomky i tak zasáhnout zemský povrch.“
Několik lidí pokývalo hlavou. „Nejsou tedy podzemní města zbytečná, když bychom dokázali hrozbu
asteroidu úplně zrušit?“ zajímal se kdosi.
Původní řečník zavrtěl hlavou. „Nemyslím si to. Metody, které jsem navrhl, sice mají velkou
pravděpodobnost, že budou fungovat, ale jak před chvílí řekl pan prezident, není dobré sázet vše na
jednu kartu.“
„Mám ještě dotaz ohledně odklonění asteroidu z dráhy,“ ozval se kdosi. „Nedalo by se to provést
pomocí teleportačního zařízení?
John se zvedl ze židle a byl rád, že někdo upozornil na plán, o kterém chtěl mluvit. Usmál se. „Děkuji,
že jste se na teleport zeptal, přesně o tom jsem chtěl mluvit. Nad touto možností už přemýšlím delší
dobu a dospěl jsem k určitým výsledkům. Asteroid by se sice teleportovat dal, ale má to jeden háček.
Teleport má hmotnostní omezení. Nedokážu teleportovat objekt těžší než tři tisíce tun, takže
asteroid by stejně musel být nejdříve rozbitý na menší kusy. Další komplikace je samotné umístění
teleportu na asteroid. Teleportační zařízení musí obepínat přemisťovaný objekt, což by se dost
obtížně uskutečňovalo. Samozřejmě, proveditelné to teoreticky je, ale myslím, že by pokus o
teleportaci přinesl více komplikací než užitku.“
„Ale bylo by bezpečnější po rozbití úlomky teleportovat, že?“
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John přikývl. „Máte pravdu, pokud by se podařilo asteroid rozbít, bylo by mnohem lepší úlomky
teleportovat, než riskovat jejich náraz do Země. Ale myslím si, že taková akce by se nemohla
zvládnout z časových důvodů. K tomu, abychom mohli asteroid rozbít, potřebujeme…“
„Promiňte, že vás přerušuji,“ řekl někdo a v jeho hlase byl slyšet vítězný podtón. „Proč vlastně
potřebujeme, aby se asteroid více přiblížil k Zemi? Mohli bychom přece teleportovat roboty, nálože i
další teleporty a všechno provést dálkově.“
John se zamyslel, ale potom zavrtěl hlavou. „Samozřejmě bychom to mohli udělat, ale bylo by to
zbytečně riskantní. Jakmile bychom teleportovali všechno zařízení, už bychom neměli možnost, jak
dění ovlivnit. Měli bychom sice spojení, ale zpožděné a v takovémto případě rozhodují sekundy, ne
minuty. Mnohem větší pravděpodobnost na úspěch by taková akce měla, kdyby se asteroid už blížil
k Měsíci. Co se týče výbuchu, který by asteroid odklonil z dráhy, provést ho pomocí teleportu je
obtížné vzhledem k tomu, že asteroid se pohybuje.“ Zavrtěl hlavou. „Nemyslím si, že by bylo vhodné
použít teleport už teď, protože pravděpodobnost že se s ním na dálku podaří tak složitá operace, je
mizivá.“ Porada skončila, aniž by dospěli k nějakému závěru, jen Brown se s Lendtem o něčem radili.
John odešel co nejdříve, aby mohl doma ještě pracovat na teleportu. Chtěl zjistit, proč nedokáže
přemisťovat hmotnější tělesa. Byl si jistý, že kdyby to dokázal, dal by se provést ten nejjednodušší
plán, totiž teleportace asteroidu. Doma se rychle pozdravil s Lilian, napil se vody a zavřel se do
pracovny. Trochu si povzdechl, když uviděl teleport rozebraný na součástky a několik elektronických
papírů s nákresy. Náhle a nevysvětlitelně pocítil ke svému výtvoru odpor a nejraději by do teleportu
kopnul, ale místo toho se posadil za stůl a dal se do práce. Když do místnosti o dvě hodiny později
vstoupila jeho žena Lilian, našla ho, jak leží na koberci a zírá do stropu. V ruce křečovitě svíral
elektronický papír a zdálo se, že nevnímá, ale když se k němu Lilian posadila, vzal ji za ruku a na tváři
se mu objevil zmrzačený úsměv. „Lilian,“ řekl skoro šeptem, „nedokážu to.“
„Co?“
„Nedokážu na to přijít. Odpustíš mi?“
Lilian se zmateně usmála. „Co, Johne? Co ti mám odpouštět?“ John se posadil a znechuceně odhodil
elektronický papír.
„Lilian, co budeme dělat?“
Lilian po tváři přelétl výraz porozumění. „Ty myslíš na ten asteroid?“ zeptala se.
„Ano. Ten šutr nás za dva roky rozmáčkne! Zabije nás všechny a já s tím nemůžu nic dělat!“
„Johne, to bude až za dva roky. Do té doby se toho ještě může tolik stát… Přestěhujeme se do
podzemí a tam to v klidu a bezpečí přečkáme.“
John prudce vstal. „Jak to můžeš vědět? Jak to ke všem čertům můžeš vědět?! Jak víš, že nás to
neseškvaří? Jak víš, že nezůstaneme v podzemí trčet jako dobře zakonzervované sardinky?!
Lilianin výraz ztvrdl. Pokrčila rameny. „Nemůžu to vědět. Ani ty to vědět nemůžeš. Ale nemůžeš to ani
vyřešit.“ Vstala a odešla. Ve dveřích se ještě otočila. „Až se uklidníš, přijď.“
John ještě chvíli vzdorovitě seděl na podlaze, ale potom se zvedl a odešel za Lilian. „Lilian, promiň,“
řekl a posadil se na pohovku naproti ní. Lilian se odvrátila od obrazovky, kterou používala raději než
iluzor.
John uviděl, že se jí v očích lesknou potlačované slzy. „Johne, ty mi promiň. Neuvědomila jsem si, jak
je to pro tebe těžké. Ale stejně s tím nemůžeš nic dělat. Pokud má za dva roky nastat konec světa,
nikdo s tím nic neudělá. Ani ty, ani nikdo jiný.“
John pokýval hlavou a předklonil se, aby mohl Lilian chytit za ruce. „Já vím. Ale stejně mě to trápí.“
***
Ann se zívnutím prošla vestibulem budovy Výzkumu a chystala se jít do své kanceláře, když na ni
zavolala jiná navigátorka. Ann k ní přistoupila. „Ahoj Maru,“ řekla a znovu zívla.
„Nazdar,“ odpověděla zřejmě dobře naložená navigátorka. „Vypadáš ospale,“ podotkla.
Ann mávla rukou. „Prosím tě, ani mi nemluv. Skoro jsem nespala.“
„Copak?“ zajímala se Marie.
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„Poslední dobou se mi to stává,“ odpověděla Ann. Už se vzpamatovala ze šoku a z nejhoršího smutku.
Uplynul už více než měsíc, Ann si pomalu zvykala a stesk se snažila zahnat prací.
„Myslím, že dneska budeš navigovat něčí první let na Měsíc,“ podotkla Marie.
„Z čeho tak usuzuješ?“ zeptala se Ann.
Marie se usmála. „No, před chvíli jsem potkala několik velmi nervózních studentů, kteří mluvili něco o
premiérovém letu a o tobě. Nepředpokládám, že bys změnila povolání a dělala závěrečné zkoušky
z orientace ve vesmírném prostoru, a tak jsem vydedukovala, že je asi budeš navigovat.“
„Tak na to se těším,“ prohlásila Ann. „Studenti, kteří letí poprvé na Měsíc, jsou vždycky tak krásně
nervózní.“
„Pro ně to moc krásné není,“ opáčila suše Marie. „Jenom si vzpomeň, jak jsi byla vystresovaná, když
jsi měla navigovat svůj první opravdový let na Měsíc.“
Ann při té vzpomínce zavrtěla hlavou. „To mi ani nepřipomínej. Byl to zatím největší trapas v mém
životě. Byla jsem tak nervózní, že posádka spíš navigovala mě než já ji. A teď je pro mě navigování na
Měsíc rutina…“
„Alespoň vidíš, že život jde dál. Ale já už radši taky jdu. Mám nejvyšší čas.“
Ann se s ní rozloučila a po chvíli otálení se rozhodla, že půjde také. Do začátku směny jí sice zbývalo
ještě hodně času, ale i tak se loudavým krokem vydala k sálu navigátorů. Neodolatelně ji to táhlo
k místnosti, ve které byl uložený přístroj, který měl zachytit signál z Fortuny. Každý den tam chodila
přístroj kontrolovat a živila tak v sobě malou jiskřičku naděje, že se někdo Fortuny ozve. Neměla bys
to dělat, říkala si, když vstupovala do malé místnosti s nejrůznějšími odstavenými přístroji. Zbytečně si
drásáš ještě čerstvou ránu, napomínala se v duchu, ale přesto cítila napětí, když se blížila k malému
nenápadnému přístroji. Když uviděla malé světýlko, zastavilo se jí na chvilku srdce, jen aby zjistila, že
to byl pouhý odraz světla. Posadila se na paty a zadívala se na černou krabici. Dobře víš, že je to
zbytečné, tak proč sem chodíš? Nejsi přece pes, abys seděla na hrobě mrtvého pána, říkala si. Ale
stejně tam seděla, pohroužená do myšlenek. No tak běž, poručila si. Zaplavila ji vlna rezignace. Zvedla
se, aby odešla, a už držela ruku na otevírání dveří, když ji něco přimělo otočit se. Na přístroji blikalo
zelené světlo. Ann polkla a sáhla si na krk, protože se jí zdálo, že se zalkne. „Oni jsou naživu,“
vydechla. „Oni žijí!“
***
Paul po dlouhé době opět otevřel oči a bylo mu nevýslovně blaženě. Díval se na odplouvající duhový
opar, který mu zakrýval výhled a pomalu zjišťoval, že žije a cítí svoje tělo. Hlavou se mu honily
zmatené útržky myšlenek a on se ani nesnažil nějakou zadržet. Plul s nimi v nekonečném proudu a
chtěl tak zůstat. Po chvíli se mu ale přece jen začaly vybavovat vzpomínky. Ano, letěli jsme pro
Michala a Lai, co jim vůbec je? Byli nemocní… Potom… Bylo mi hrozně špatně, měl jsem horečku,
slyšel jsem nějaký hluk… Ale co bylo pak? Paul si nemohl za nic vzpomenout, co se dělo potom.
Z pozdější doby se mu vybavoval jen útržky, které postrádaly veškerý smysl. Všechno si vybavoval
jako v mlžném závoji. Pamatoval si na nějaký podivný přístroj, vír barev a potom už nic. „Kde jsem?“
pokusil se promluvit a polekal se vlastního hlasu, zněl chraplavě a cize. Pomalu začínal rozeznávat
předměty a s tím, jak si uvědomoval, kde je, pocit blaženosti pomalu vyprchával a náhle si připadal
sám a cizí v té neznámé místnosti. Ale přesto byl ještě pořád v lehké euforii z toho, že žije. Pocítil
neodolatelnou touhu zjistit, kde je. Odhodil přikrývku a opatrně spustil nohy na zem. Zjistil, že má na
sobě bílé oblečení z podivného hebkého hřejivého materiálu a u postele stály podobné trepky.
V místnosti musela být snížená gravitace, protože se cítil nějak lehčí, ale když vstal, musel se stejně
něčeho přidržovat, aby neupadl. Cítil se hrozně slabý, ale chtěl se dozvědět, co se stalo s ostatními
členy výpravy. Proto se pustil postele a krůček po krůčku se s námahou přibližoval ke dveřím. Nohy se
mu třásly, ale vytrval. Když se dostal ke dveřím, opřel se o zeď a přemýšlel, jak je má otevřít, protože
neviděl žádnou kliku ani panel. „Jak se asi otevírají?“ zachraptěl, jen proto, aby si připomněl, že ještě
pořád umí mluvit a k jeho překvapení se dveře otevřely. Nejraději by se sám sobě zasmál, že ho to
nenapadlo. Opatrně vyšel na chodbu a rozhlédl se. Uvědomil si, že si musí odpočinout, a tak se
sesunul podél zdi na zem. Chvíli nabíral síly k další cestě a nakonec se postavil. Nacházel se v dlouhé
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chodbě, po jejíchž stranách byla vidět řada dveří. Když se k jedněm došoural a otevřel je, bezděky se
zachvěl. Uprostřed naprosto prázdného pokoje stál předmět, který připomínal rakev, a v něm ležela
lidská postava. Paul se zhrozil, když se podíval na obličej, ale dlouho jej nezkoumal a rychle dveře
zavřel. Chvíli sbíral odvahu, než se odhodlal vstoupit do vedlejšího pokoje. Nakonec to udělal a uviděl
přesně takovou postel, jakou měl sám. Ležela na ní Lai a zřejmě spala. „Žije,“ zašeptal Paul šťastně a
vešel dovnitř. Posadil se k Lai na postel a začal ji hladit po vlasech.
Po chvíli otevřela oči. „Paule,“ vydechla, „co tady děláš? Měla jsem hrozný sen.“
„Teď už bude všechno v pořádku,“ řekl Paul a usmál se na ni.
„Zdálo se mi, že jsme zkoumali nějakou planetu a potom onemocněl Michal a já, a myslela jsem, že
umřu. Řekni, byl to sen?“ zeptala se. Paul se zatvářil zmateně. Lai se na něho udiveně podívala. „Byl
to sen?“ zeptala se znovu.
Paul zvažoval, jak jí má odpovědět. Potom se rozhodl. „Nevím,“ řekl potichu. „Asi to byla skutečnost.“
„Takže… Byla jsem skutečně nemocná…“
„Ano, ale teď už je to opravdu v pořádku. Žijeme.“
Lai se posadila. „Ano, žijeme,“ opakovala zvolna, jako by si to zatím neuvědomila. „Co se s námi stalo,
Paule? Počkejte… Ano, zkoumali jsme močály a Michal upadl do bezvědomí… Já jsem zapnula silové
pole a potom už nic nevím. Jak to, že žijeme?“ zeptala se znovu. Vypadala vyčerpaně a opravdu se
znovu položila na polštář.
„Nevím, Lai,“ řekl Paul šeptem. „Vůbec netuším, jak jsme se sem dostali.“
Lai se na tváři objevil drobný úsměv a objala ho. „Ale je dobře, že žijeme,“ zašeptala mu do ucha.
Přitiskl ji k sobě a do očí mu vhrkly slzy, protože si uvědomil, že mohl Lai ztratit. „Miluju tě,“ zašeptal.
Lai se znovu usmála. „Já vím,“ řekla také šeptem. „Já tebe taky. Moc.“ Paul ji políbil a cítil se
neuvěřitelně šťastně.
Lai se od něj po chvíli odtáhla a oči jí zářily. „Nejsme tu jen my dva,“ připomněla.
Paul přikývl a snažil se svoje myšlení převést na prozaičtější věci. „Cestou k tobě jsem trochu
prozkoumal chodbu,“ řekl. „Jsou tu ještě jiné dveře, možná objevíme Janu. Cestou k tobě jsem
otevřel dveře Michalova pokoje, ale on vypadá jako mrtvý.“
„To snad ne,“ polekala se Lai.
„Já nevím, jen tak vypadal, třeba je ještě v bezvědomí.“
Paul cítil, jak se mu pomalu vracejí síly. „Lai, cítíš se už tak zotavená, abys mi pomohla najít Janu?“
zeptal se starostlivě.
„Snad,“ přisvědčila Lai a pokusila se vstát.
„Pomůžu ti,“ řekl Paul. Lai tedy s Paulovou pomocí vstala a společně vyšli na chodbu. Paul se pečlivě
vyhnul pokoji, kde uviděl Michala a hned na první pokus vešel s Lai do dveří, které patřily k Janinu
pokoji.
Jakmile vešli, Jana se posadila a usmála se na ně. „Ráda vás vidím,“ prohlásila. Bylo na ní vidět, že se
probrala dřív a už se trochu zotavila.
„Vypadáš dobře,“ řekla Lai.
„Probrala jsem se už před chvílí, ale nechtělo se mi chodit a tak tu ležím v posteli a zotavuju se.
Nevíte náhodou, kde to jsme?“ zeptala se.
„Ne, to netušíme,“ zavrtěla hlavou Lai.
„A nevíte, co je s Michalem?“ zeptala se Jana a náhle se tvářila ustaraně.
„Ne,“ odpověděl rychle Paul. Lai se na něho podívala a chtěla vše uvést na pravou míru, ale potom
pochopila, že Paul nechtěl Janu zbytečně děsit. Chvíli všichni tři seděli mlčky, když se náhle jako na
povel obrátili.
V otevřených dveřích stálo jakési téměř průhledné vejce, v němž se vznášelo cosi podivně
nedefinovatelného. Místností zazněl zvučný hlas. Vítejte zpátky, Pozemšťané.
„Kdo jste?“ Vědci se ohromeně dívali, jak záhadná bytost vplouvá do místnosti. Vejce bylo naplněné
bílou mlhovitou hmotou a nedalo se určit, jestli je to sama bytost, nebo jestli se za tím mlžným
oparem skrývá.
Nemusíte mluvit, impulzy, které vysílají vaše mysli, jsou dostatečně silné. Jsem součást bytosti
obývající sousední planetu Insanie, jak ji nazýváte. Bytost měla překrásný hluboký a uklidňující hlas.
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Astronauti ho ale nevnímali ušima, zněl jim uvnitř hlavy. Byli tak ohromení, že si zpočátku nevšimli, že
za bytostí stojí David a Henry.
„Davide… a Henry,“ zvolala Lai konečně, „vy jste tu taky?“
David se usmál a vstoupil do místnosti, vzápětí ho následoval i Henry. „Probrali jsme se dřív než vy,“
řekl.
Je velké štěstí, že jsme vám poskytli pomoc dostatečně brzy, takže otrava ve vašich organismech
nezanechá žádné následky, řeklo stvoření.
Paul se rozhodl, že vyzkouší, co jim bytost poradila. Stále ještě neznáme odpověď na otázku, kdo jste
a kde to vlastně jsme, řekl si v duchu a pokusil se větu poslat jako impulz k bytosti. Pak ucítil něco, co
pochopil jako ekvivalent úsměvu.
Podle všeho nikdo z vás nemá problémy komunikovat pomocí myšlenkových impulzů. Nacházíte se na
čtvrtém měsíci jednoho z plynných obrů sousedících s planetou, kterou vy nazýváte Insania. Museli
jsme vás převézt sem, protože jinak byste zahynuli.
„Počkejte, vy žijete na plynném obru? Ale tam na vás musí působit obrovský tlak,“ namítl Paul a
neuvědomil si, že stačilo si větu pomyslet.
Všechno vám bude ve vhodném okamžiku vysvětleno.
Jana se kousla do spodního rtu, jako kdyby chtěla něco říct, ale bála se. Nakonec se zhluboka
nadechla a zeptala se: „Co je s Michalem?“
Ten, koho nazýváte Michalem, přešel do světla.
„Co to znamená, že přešel do světla?“ naléhala Jana dál.
Vy říkáte, že zemřel, vysvětlila bytost.
Jana strnula. „Michal je mrtvý,“ řekla tiše a znělo to jako něco mezi tvrzením a nechápavou otázkou.
„Michal je mrtvý,“ opakovala už hlasitěji a potom si zakryla rukama oči a začala hlasitě vzlykat.
Cítíme ve tvé mysli žal, prohlásila bytost, a nechápeme to. Proč jsi smutná? Člověk, kterému říkáte
Michal, přece přešel do světla. To není důvod ke smutku, ale k radosti. Ale vy lidé jste v tomto ohledu
velmi zvláštní. Zřejmě ještě úplně nechápeme lidské pocity, prohlásilo stvoření. Cítíme však tvou
bolest a proto se raději vzdálíme. Musíme navázat kontakt s vaší planetou. Bytost se otočila a vyplula
z místnosti. Na prahu se ještě zastavila. Pokud budete s námi chtít navázat kontakt nebo nás přivolat,
stačí, když vyšlete impulz. Potom skutečně odplula a nechala vědce o samotě.
Jana si lehla na postel a tiše plakala. Ostatní jen mlčky přihlíželi, protože nevěděli, jak by ji mohli
utěšit. Po chvíli zvedla Jana obličej celý mokrý od slz. „Nedokážu to pochopit. Jak mohl Michal umřít?
Jak mi to mohl udělat?“
Křečovitě sevřela polštář. „Jano, já nevím, co ti mám říct,“ zavrtěla Lai nešťastně hlavou. „Vím, jak
jste se měli s Michalem rádi a je mi moc líto, co se stalo. Vím, že to asi zní neupřímně, ale opravdu
s tebou cítím…“
Jana přikývla. „Já vím, Lai a děkuju ti. Ale s tím, co se stalo, se musím vyrovnat sama. Mohli byste mě
nechat chvíli samotnou?“ požádala. Když všichni odešli, zabořila hlavu do polštáře a hlasitě se
rozvzlykala.
***
Petr se prudce zastavil a obrátil se na Kristine. „Ty se se mnou chceš rozejít?“ zeptal se a nevěděl,
jestli má Kristinin návrh brát vážně nebo ne. Díval se na ni planoucíma očima a ruce se mu téměř
nepozorovatelně třásly. Kristine uhnula očima a přikývla. Petr stiskl rty. „A proč?“
Kristine nevěděla, jak mu má odpovědět. „Víš, rozhodla jsem se, že přeruším spojení s Cizinci. Až
dosud mi nepřineslo nic dobrého.“
„A co to má společného se mnou? Pro mě za mě si Cizince třeba zmačkej a zahoď do koše, ale
nechápu, proč by ses kvůli tomu se mnou musela rozcházet,“ řekl rozčileně.
Kristine si rozpačitě mnula ruce. „Ty mi je totiž připomínáš, protože máš stejné schopnosti jako já a
dokážeš se s nimi spojit.“
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„Aha, takže ty se chceš rozejít s nimi a ne se mnou. No dobře! Když jsem pro tebe jenom připomínka
Cizinců, tak běž. Prosím!“ Petra zaplavila taková vlna vzteku, že se s Kristine ani nerozloučil, jen se
obrátil a odešel.
Nasedl do autobusu a opřel se do sedačky. Pořád ještě cítil vztek, ale zároveň ho zaplavil smutek.
Díval se na ulice, kterými projížděl a pomalu začínal litovat, že Kristine opustil. Měl jsem jí to nějak
rozmluvit, napadlo ho. Nakonec v něm ale přece jenom zvítězila uražená hrdost a nevydal se zpátky
za ní. Co ji to napadlo? uvažoval. Vždyť to mezi námi bylo tak krásné. Copak nechápe, jak moc ji
miluju? Jak ji potřebuju? Nějací Cizinci mi můžou být ukradení, když jde o ni. Jak tak uvažoval,
nenápadně se dostal do stavu, kdy si chtěl s někým popovídat a nejblíže byli právě Cizinci. Napojil se
na ně a chvíli jenom naslouchal tichému šumu hlasů, který mimozemšťany vždycky provázel. Všimli si
ho, ale nechali ho být, dokud se sám nerozhodl začít rozhovor. Petr nejdřív počkal, až autobus zastaví,
vystoupil a vydal se domů. Už se naučil komunikovat s Cizinci a zároveň se obstojně orientovat
v okolí, ale nevěřil si natolik, aby si troufl zůstat v autobuse. Víte, co udělala? zeptal se.
Ano.
Ale proč?
Cítila se být ohrožena.
Vámi?
Ano.
Jak jste ji ohrožovali?
Myslela si, že s ní máme tajné záměry.
A máte?
Přerušila spojení.
Je vám to líto?
Proč bychom měli litovat? Je pouze jedinec, sice cenný, ale nahraditelný. Pro lítost existují jiné věci.
Někdy mi připadáte odporní.
Vítáme tvou upřímnost.
Nerozumím vám.
My tobě často také ne. Chováš se iracionálně.
Co tím zase myslíte?! Ale já vím, jenom vy jste přece dokonalí a jednáte racionálně.
Nejsme dokonalí.
Ale chováte se tak! Já přece nejsem dítě, aby se mnou někdo jednal s takovou blahosklonností. Jak se
podle vás mám chovat? Kristine se se mnou právě rozešla.
Zase se setkáte.
Jak to můžete vědět? Přerušila s vámi přece kontakt.
Tvoje mysl to naznačuje.
Moje mysl? Moje mysl naznačuje hodně věcí, které nejsou pravda. Co jste vůbec zač? Jaký s námi
máte záměr?
Na to se zeptala i ona.
A vy jste jí neodpověděli.
Odpověděli, ale nevěřila nám.
Řekli jste jí, že nám chcete pomoci, že?
Jak to víš?
Jenom předpokládám. Kristine totiž takovým motivům nevěří.
Ale je to pravda.
Dost možná. Ale nechápu jak. Teď to s lidmi spíš vypadá bledě. Víte přece, že začala válka, nebo ne?
Víme.
Překvapuje vás to?
Ne.
Vy snad také vedete války?
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Už ne. Jsou zbytečné. Smysl mají, jen pokud je druh rozdělen do různých teritorií. Jakmile zmizí
teritoria, ať už ve fyzickém smyslu oddělených ploch území nebo v duchovním smyslu, kdy vznikají
konflikty mezi zastánci jednotlivých názorů, zmizí i důvod k boji.
Jste si tím jistí?
Ano. My sami žijeme v takovém světě.
A funguje?
Ano. Tvoříme v podstatě jednu bytost s velkým počtem včleněných myslí, takže ani nemůže docházet
k válkám. Všechny spory řešíme uvnitř. Jen občas…
Co občas? Pokračujte.
Cítíme, že velmi dychtíš po odpovědi.
Jistě. Musím přece zjistit, kde máte slabinu.
Dobře. Někdy se objeví jeden z nás, který se nedokáže začlenit. Ten obvykle nechápe naše pohnutky a
my nechápeme jeho. Potom může docházet k bojům.
Takže nejste dokonalí.
To jsme nikdy netvrdili.
Ale víte co? Stejně je lepší být člověkem. Bez vašich schopností mi může alespoň zůstat iluze, že na
mně jinému člověku doopravdy záleží.
***
Ann utíkala chodbou a nedívala se nalevo ani napravo, a tak vrazila do Ralpha.
„Ann, co tady vyvádíš, prosím tě?“ zeptal se Ralph, když mu vletěla do náručí. Ann se od něj hned
odtáhla a začervenala se.
„Promiň,“ omlouvala se. „Já jenom… Oni žijí!“
„Kdo? Co blázníš? Ženeš se chodbou jako šílenec. Co se stalo?“
Ann se náhle rozesmála. Všechno jí přišlo legrační. Ralph se na ni jen nechápavě díval. Ann zavrtěla
hlavou. „Promiň,“ řekla znovu, „jenom mi přišlo k smíchu, že si všichni děláme takové starosti a
vymýšlíme plány a nakonec je to k ničemu.“
Ralph si povzdychl. „Ann, to, co říkáš je sice hezké, ale já ti nerozumím, zrovna teď dost spěchám a
mám práce až nad hlavu. Takže buď tak laskavá a mluv k věci.“
Ann zvážněla. „Byla jsem u přístroje, který má zachytávat zprávy z Fortuny. Začal zeleně blikat.“
„A proto se chováš jako blázen?“
„Zelené světlo přece znamená zprávu,“ řekla Ann a nechápala, proč Ralph nesdílí její nadšení.
Ten se maličko zarazil. „Ověřila jsi to?“ zeptal se Ann.
Zavrtěla hlavou. „Neměla jsem kdy. Chtěla jsem to někomu oznámit. Ty nemáš radost?“
„Nerad se raduju z něčeho, co není potvrzené. Zklamání bývá o to větší.“
Ann se ošila. „Byla jsem prostě moc rozrušená na to, abych něco ověřovala. Chtěla jsem to říct
Brownovi.“
„Tak to bych teda určitě nedělal. Pokud je to jenom planý poplach, zbytečně bychom ho rušili.“
„Tak to pojď ověřit,“ vybídla ho Ann rozmrzele. Když se s Ralphem vracela zpátky do místnosti, kterou
před chvílí opustila, cítila, jak jí napětím buší srdce. Snažila se mírnit své nadšení, protože si nebyla
jistá, jestli by snesla další zklamání. Když dorazili k pootevřeným dveřím, na chvilku se zastavila a
pustila Ralpha jako prvního. V místnosti pořád panoval strojový klid a světlo stále blikalo.
Ralph k přístroji s očividným napětím přistoupil a sedl si na paty. Zkoumal, zda jde vyvolat zpráva.
Nakonec se pootočil k Ann. „Měla jsi pravdu, něco tam je,“ řekl.
Ann se hryzla do rtu. „Tak to pusť. Na co čekáš?“
„Vypadá to, že je k tomu i obraz.“ Ralph s přístrojem chvilku manipuloval, až se mu podařilo zapnout
záznam. Potom se posadil vedle Ann a společně sledovali obrazovku.
Po chvilce se objevila bílá místnost a uprostřed ní něco, co opravdu nečekali. Vznášelo se tam zvláštní
průhledné vejce naplněné podivnou bílou masou. Ještě víc šokující bylo, že se z té masy ozval
nádherný sytý alt. „Zdravíme vás, Pozemšťané. Kontaktovali jsme vás kvůli vašim druhům, kteří byli
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vysláni na planetu, vaším názvem Insania. Jsme bytosti obývající jednu ze sousedních plynných
planet. Vaše druhy jsme byli nuceni přemístit z Insanie na naši měsíční základnu, abychom jim
poskytli pomoc. Otrávili se plynem unikajícím z močálů, které zkoumali. Podařilo se nám zachránit
všechny kromě jedince jménem Michal. Chápeme, že jste rozrušení, protože jste naši existenci
nepředpokládali, ale odpovězte prosím. Nechceme vám ublížit, pouze s vámi chceme navázat
kontakt.“
Ann i Ralph chvíli seděli a jen se na sebe dívali. „To přece není možné,“ promluvil po chvíli Ralph tiše.
„Někdo si z nás musel udělat srandu,“ prohlásil.
Ann zavrtěla hlavou. „Proč by to dělali? Tohle není legrace. Musíme to někomu oznámit.“
Ralph se přerývaně zasmál. „Prosím tě, jak chceš někomu vysvětlovat, že nás zkontaktovali
mimozemšťané, aby nám oznámili, že zachránili výpravu na Insanii?“
„Máš lepší nápad? Co chceš dělat jiného? Smazat zprávu? Na to nemáme právo.“
Ralph se ušklíbl a vstal. „No dobře. Ale vysvětlovat to budeš ty.“
Ann přikývla. „Tohle riziko jsem ochotná podstoupit.“
Ralph přistoupil k přístroji a zkontroloval, zda je zpráva nahraná do databáze Výzkumu a potom se
otočil na Ann. „Kam půjdeme?“ zeptal se.
Ann pokrčila rameny. „Já nevím. Myslíš, že je to dost důležité i na to, abychom mohli za
prezidentem?“
„Vzhledem k tomu, jak si celou věc bral, tak si myslím, že by měl o objevení mimozemšťanů dozvědět
jako první.“
„Tak dobře.“ Ann celou cestu k Brownovi uvažovala nad podivnou zprávou. Proč by se mimozemšťané
měli zajímat o nějakou lidskou výpravu? A proč by ji měli zachraňovat? Co když je to opravdu jenom
žert? To by byla ale hodně krutá legrace. Ale mimozemšťané? Ta bytost mluvila o tom, že nám nechce
ublížit. Jaký by na tom mohli mít zájem? Ale co když opravdu žijí? Ann si položila ruku na krk, aby
zastavila příliv emocí. Je možné, aby žili? Aby byl Henry naživu? Potřásla hlavou. Copak je možné, aby
se stal takový zázrak? Mlčky prošli budovou Výzkumu až do nejvyššího patra k Brownově kanceláři.
„Jenom doufám, že nás nepošle pryč,“ prohodil Ralph a zaklepal.
„Dále,“ ozvalo se a Ralph otevřel dveře.
Brown vypadal nezvykle staře a křehce. Seděl v křesle a bylo vidět, že je unavený. Ale když vešla Ann
s Ralphem, usmál se a srdečně je pozdravil.
„Co potřebujete?“ zeptal se.
Ann se nadechla, aby sebrala odvahu. „Pane prezidente, před chvílí jsme objevili velmi zajímavou
zprávu. Měla by být z Insanie…“ začala.
„Z Insanie?“ Zdálo se, že Brown vyskočí z křesla, ale ovládl se a zůstal sedět. Ann rozpačitě stiskla rty.
„No ano. Jenomže je opravdu podivná. Podívejte se sám. Je uložená v naší databázi. Brown si
okamžitě vyvolal zprávu. Bylo vidět, jak je rozrušený. Ann cítila, že nechce, aby byl zklamaný, ale když
si Brown prohlédl zprávu až do konce a podíval se zase na ni a na Ralpha, uviděla v jeho očích jenom
tázavý výraz. Vstal a přiblížil se k navigátorům. „Co to má znamenat?“ zeptal se. Ann pokrčila rameny
a Ralph si rozpačitě odkašlal. Brown zavrtěl hlavou a bylo vidět, že neví, co si má myslet. „Co vám
mám na to říct?“ zeptal se. „Už dva měsíce bojuji s fámami, že jsme vyprovokovali mimozemský útok
a potom přijdete vy a ukážete mi zprávu s mimozemšťanem, který s námi chce navázat kontakt.
Odpusťte, ale to je příliš fantasmagorické i na mě.“
Ann zavrtěla hlavou. Dotkl se jí tón, jakým prezident mluvil. „Pane prezidente, já a Ralph jsme za vámi
přišli proto, abychom vám oznámili, že přišla zpráva. Na to, jaký je její obsah, nemáme vliv. A jestli si
myslíte, že jsme si ji vymysleli, tak vás ujišťuji, že to není pravda. Jaký bychom k tomu asi mohli mít
důvod?“ prohlásila o trochu ostřeji, než měla původně v úmyslu.
Ralph se na ni nesouhlasně podíval, protože nechtěl, aby Browna rozzlobili. „Pane prezidente, my
opravdu netušíme, jestli je ta zpráva pravá nebo jestli jde o podvrh, ale osobně si myslím, že by stálo
za to ji prozkoumat. Alespoň proto, abychom zjistili pravdu. Protože pokud opravdu existují
mimozemské bytosti, které s námi chtějí navázat kontakt, bylo by dobré se o něj pokusit smírnou
cestou.“
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Brown stiskl rty. „Asi máte pravdu,“ připustil. Ale jak můžeme zjistit, jestli ta zpráva je pravá? Pokud
na ni odpovíme, nemůžeme si být jisti, kam vlastně dojde. Může skutečně dorazit k mimozemským
bytostem, ale může také skončit u nějakého vtipálka, který se chtěl pobavit na účet Výzkumu.
Samozřejmě se bude muset zjistit, jestli se v nejbližší době nepokoušel nabourat do systému. Ale co
budeme dělat, jestli se zjistí, že ta zpráva je skutečná…“
Otázka visela nezodpovězená chvíli ve vzduchu, až Ann něco napadlo. Pootevřela ústa, jako by chtěla
něco říct, ale musela chvilku počkat, než se znovu objevila myšlenky, která jí vklouzla do hlavy. „Když
zmizeli průzkumníci, přišli sem dva telepati, kteří tvrdili, že mají spojení s nějakými bytostmi. Jestli se
ukáže, že ta zpráva je skutečná… asi by bylo dobré se s nimi spojit. Snad jsou jejich data ještě
v databázi,“ řekla nakonec.
Brown se na ni na okamžik podíval jako na blázna, ale pak sklopil oči a jen beze slova přikývl.
***
Ralph seděl u psacího stolu a čekal, až Kristine Snowriceová přijme hovor. Zhluboka se nadechl, aby si
trochu uvolnil svaly na krku, které se mu zřejmě z nervozity dokonale zauzlovaly.
Na obrazovce se konečně objevil ženský obličej, poněkud unavený a nešťastný, jak si Ralph povšiml.
„Snowriceová. Co si přejete?“
Ralph se vstřícně usmál. „Dobrý den. Tady Ralph Walker z Vědeckého výzkumu.“
Na tváři Snowriceové se objevil ruměnec. Usmála se, ale byl to tvrdý úsměv. „Ano? Proč mi voláte?“
„Dostali jsme zprávu, o které potřebujeme zjistit, jestli je pravá.“
„A co já s tím?“ opáčila Kristine
„Potřebovali bychom vaše telepatické schopnosti,“ odpověděl rozpačitě Ralph.
Kristine povytáhla obočí. „Aha, takže Výzkum si najednou vzpomněl na Snowriceovou, kterou ještě
před nedávnem poslal k šípku, protože její řešení je nereálné. Pravděpodobně bych měla být radostí
bez sebe, že? Ale bohužel jste přišel pozdě. Nějaká ztracená výprava a vůbec celý slavný Vědecký
výzkum Federace národů mi může vlézt na záda. Nejsem pes, který na zapísknutí přiběhne a dá pac, a
ani se jím stát nehodlám. A navíc, s telepatií jsem skoncovala. Pokud v této oblasti potřebujete
poradit, obraťte se na některého z profesionálních věštců a telepatů. Takových se ve Federaci určitě
najde dost. Mějte se hezky. Sbohem.“ A zavěsila.
To Ralpha dohřálo, a tak ani nevypnul iluzor a začal jí znovu volat. Podle očekávání hovor nepřijala,
ale to Ralpha neodradilo. Pokoušel se jí dovolat tolikrát, že už ji to pravděpodobně začalo otravovat a
hovor přijala.
Když se Kristine znovu objevila, Ralph se jí téměř polekal. Z očí jí doslova šlehaly plameny a tváře
měla úplně rudé vztekem. „Co po mně ještě chcete?“ řekla a pečlivě oddělovala každé slovo.
Ralph se usmál. „Nejste jediný tvrdohlavý člověk na světě,“ podotkl. „A vzhledem k tomu, že jsem byl
pověřen navázat s vámi kontakt, můžete si být jistá tím, že vás budu otravovat tak dlouho, dokud mi
neřeknete, co chci vědět.“
„Přestaňte mě vydírat, nebo zavolám policii.“
Ralph zavrtěl hlavou. „Tohle není vydírání. Jenom se snažím plnit svou práci.“
„Takže vaše oddělení získává lidi ke spolupráci pomocí praktik podomních obchodníků?“ opáčila
Kristine kousavě.
Ralph se ušklíbl. „„Jistě. Vědecký výzkum provozuje jako vedlejší činnost reklamní call centrum. Ale
právě teď se potřebuji dozvědět nějaké informace o mimozemšťanech. Vy jste s nimi přece ve
spojení, ne?“
Kristine stiskla rty. „Ne. Už jsem vám přece řekla, že jsem s telepatií skoncovala.“ Udělala pohyb, jako
kdyby chtěla ukončit hovor.
Ralph k ní mimoděk vztáhl ruce. „Počkejte! Já to opravdu potřebuju vědět. Konec konců i vy sama jste
nabízela pomoc.“
Kristine si povzdechla. „Se žádnými mimozemšťany už nechci mít nic společného.“
Ralph se zklamaně kousl do rtu. „Tak dobře. Budeme muset najít jiný způsob, jak si pravost té zprávy
ověřit.“
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Kristine pootevřela ústa, jako kdyby chtěla něco říct, ale potom si to rozmyslela. Když už se ale Ralph
chystal zavěsit, přece jen se rozhodla jinak. „Dám vám kontakt na svého přítele. Taky umí
komunikovat pomocí telepatie. Mohl by vám pomoct.“
Ralph se usmál. „Děkuju,“ řekl. Kristine se také trochu pousmála a poslala mu kontakt na Petra.
***
Paul už nedokázal jenom tak polehávat na posteli. I když byl ještě slabý, chtěl se o svých podivných
zachráncích dozvědět co nejvíc. Otočil se na záda a podíval se na bílý strop, který mu připomněl
vězení. Při vzpomínce na ně se musel pousmát. Co teď asi Land dělá? Pravděpodobně má hodně
jiných starostí než myslet na mě, pomyslel si. Ta divná bytost říkala, že když budeme něco potřebovat,
stačí na ni pomyslet, vzpomněl si pak a rozhodl se to vyzkoušet. Soustředil se a pokusil se vybavit si
bytost, která astronauty přivítala. Po chvíli snažení se mu zdálo, jako kdyby se prolomil tenkou
vrstvičkou vosku do netušeného prostoru a zároveň s tím mu hlavou zazněl příjemný hluboký hlas.
Vítáme tě. Jsme rádi, že sis k nám našel cestu.
Tohle je telepatie, že? Vždycky jsem ji chtěl vyzkoušet. Mohl bych přijít za vámi? Víte, strašně se tu
nudím a mám tolik otázek, na které bych rád znal odpověď. Paul cítil, jak se v tom prostoru v jeho
hlavě něco zatetelilo a on poznal, že bytost je pobavená. To ho trochu podráždilo. Čemu se smějete?
Co je na mé žádosti směšného?
My se nesmějeme. Pouze nás pobavila tvá dychtivost. Samozřejmě můžeš přijít. Budeme tě řídit.
Paul tedy vstal a podle pokynů bytosti se dostal až ke dveřím, které vedly do menší haly.
Zeď naproti Paulovi tvořilo velké okno s výhledem do vesmíru. Paula ten pohled úplně ohromil,
protože se mu zdálo, jako kdyby do černé hlubiny s miliardami drobných světýlek měl spadnout.
Vstoupil do místnosti a v první chvíli úplně přehlédl drobnou nádobu. Na přítomnost bytosti ho
upozornil až její hlas.
Jsme rádi, že se ti to líbí. Paul se obrátil k nádobě.
Máte rádi pohled do vesmíru? zeptal se a pocítil drobné zaváhání.
Vlastně ano. Ano, máme ho velmi rádi.
Já taky, prohlásil Paul a pocítil s tím zvláštním tvorem jakousi spřízněnost. Ale to asi všichni lidé. Ani
nevím proč.
Vesmír symbolizuje nekonečno, místo, kde se může stát téměř cokoliv. Anebo také nic. Paul se
pousmál.
Možná máte pravdu. Vesmír mě asi opravdu fascinuje pro tu nekonečnou řadu možností, které
obsahuje.
Zdají se ti nekonečné, protože neznáš všechna pravidla.
A vy je znáte?
Ne. Kdybychom je znali, pravděpodobně by pro nás pohled na vesmír ztratil půvab. Když se na něj
díváme teď, díváme se na něco, co známe a zároveň neznáme, protože všechno může být jinak, než se
nyní domníváme.
Paul se zamyslel. Když se tak díval do černé prázdnoty, která vůbec nebyla prázdná, připadal si
nanicovatý, a když si uvědomil, kolik galaxií, kolik hvězd a planet, kolik možností pro život se skrývá za
tím černým nic, už mu nepřipadalo tak podivné, že stojí v hale na měsíční základně u planety
vzdálené dvanáct světelných let od Země a povídá si s bytostí, která nejenže není člověk, ale je
naprosto jiná než on, a že si tak dobře rozumějí. Potřásl hlavou a odvrátil se od podívané venku a
zadíval se na hmotu v nádobě. Jak to, že takhle dokážeme spolu bavit? Jsme přece úplně jiní.
Máš pravdu, naše mysli jsou rozdílné, ale my jsme vás velmi dlouho pozorovali.
Chcete říct, že se se mnou bavíte o předem vybraných tématech, protože jsem jenom člověk?
Ne. K tomu, aby spolu dvě mysli dokázaly takto komunikovat, musejí se poznat. A pokud jsou ty mysli
tak rozdílné jako naše, musí se jedna strana naučit jazyk té druhé. My jsme vás pozorovali a studovali
tak dlouho, až jsme zjistili, jaké schéma myšlenkových impulzů používáte a naučili jsme se přizpůsobit
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své vlastní impulzy tak, abyste nám rozuměli. A během pozorování jsme se od vás mnohému naučili.
Díky tvému druhu se dokážeme na některé věci dívat jiným způsobem.
A to chcete naučit i nás?
V podstatě ano. Byli bychom rádi, kdybychom se mohli navzájem obohatit.
Paul se na chvíli odmlčel a jenom se díval na mléčně průhlednou hmotu uvnitř válcovitého předmětu.
Nemohl pochopit, jak něco tak beztvarého může mít rozum a inteligenci, protože nepochyboval o
inteligenci bytosti, která s ním mluvila. Proč jste nás zachránili? Proč se vůbec o lidi zajímáte? Vždyť
jsme vlastně vetřelci ve vaší soustavě a můžeme vás ohrozit.
Ty bys nezachránil bytost, o které víš, že umírá a ty jí můžeš pomoci?
Paul chvilku uvažoval a potom potřásl hlavou. Nevím, odpověděl po pravdě. Kdyby to byl člověk…
Nemůžu na tu otázku odpovědět, protože opravdu nevím, jak bych se ve skutečnosti zachoval.
Samozřejmě bych tu bytost chtěl zachránit nebo se o to přinejmenším pokusit, ale nemůžu vědět, jaké
by byly okolnosti a jak bych se doopravdy zachoval.
Děkujeme, že jsi k nám upřímný. Ptal ses, proč jsme vám pomohli a proč se o vás zajímáme. Jste
jednou z civilizací, kterou sledujeme už dlouho. Zkoumáme váš vývoj a jsme s vámi ve spojení. Když
jste se vydali do vesmírného prostoru, věděli jsme, že je jen otázkou času, kdy nás objevíte. Proto
jsme…
Neovlivňovali jste mě, když jsem přišel s tím nápadem na přesídlení na Insanii, že ne?
Ne. Do vašeho vývoje jsme vůbec nezasáhli, pouze jsme ho sledovali. Ale zkrátil jsi nám čekání a za to
jsme ti vděční. Chtěli jsme vás nechat, ať nás najdete sami, protože pokud bychom se z nenadání
objevili, mohli byste to vzít jako projev nepřátelství.
Paul se trpce pousmál. Obávám se, že jako projev nepřátelství si někteří lidé vyloží už jen vaši
existenci. Ale máte pravdu, kdyby o vás nikdo nic nevěděl a vy byste jenom tak oznámili, že existujete,
bylo by to horší.
Víme o tom, ale musíme riskovat. Doufáme, že nakonec zvítězí rozum.
Teď se Paul zasmál už nahlas. Pravda, naděje umírá poslední. Úplně zapomněl, že se nebaví
s člověkem, a když znovu pohlédl na bytost ve válci, cítil se provinile. Promiňte. Vy asi nejste tak
naivní, že?
Není zač se omlouvat. Pouze doufáme, že tomu tak bude. Pokud ne, jsme na útok připraveni. Ale
nechtěli bychom vám ublížit. Na chvíli se odmlčeli. Potom si Paul na něco vzpomněl.
Co se děje u nás doma? Říkali jste, že pošlete zprávu…
Ano, poslali jsme zprávu a čekáme na odpověď. Pravděpodobně bude trvat dost dlouho, než se
odhodlají nám odpovědět.
Ale co se na Zemi děje? A jak dlouho jsme vlastně byli v bezvědomí?“
V bezvědomí, jak říkáš, jste byli podle vašeho přibližně dva měsíce. A co se týče tvého domova, situace
tam je velmi komplikovaná. Představitelé jednotlivých teritorií na Zemi se proti sobě chystají bojovat…
Cože? Válka? A co Výzkum? Nezastavili už projekt?
Ano. Ale obnoví jej, až se ukáže, že jste naživu.
Paul se na chvíli zase odvrátil k oknu. Všiml si, že výhled se změnil. Nad umělý obzor začal stoupat
obří prstenec plynné planety. Byl sytě oranžový a Paul se na něj nemohl vynadívat. Zároveň s tím, jak
pomalu vyplňoval výhled, se za ním začala objevovat zář hvězdy insanijské soustavy. Okno se
automaticky potáhlo filtrem, ale ten nijak nerušil výhled na nádheru vycházející hvězdy. Bytost se
nepokusila přerušit ticho a mlčky spolu s Paulem sledovala oranžovou záplavu. Tohle je jejich domov,
uvědomil si Paul. Ta bytost teď asi cítí rozechvění podobné tomu, když jsem viděl Zemi z vesmíru. A
uvědomil si, jak moc se mu stýská a jak moc by se chtěl vrátit zpátky.
Bytost to asi cítila, protože Paul pocítil jakési pohlazení. Víme, jak ti je. Je nám líto, že cítíš smutek. Je
nám také líto, že truchlíš pro svého přítele, kterému říkáte Michal. Ale přesto je dobře, že jsme se
poznali.
Paul se trochu usmál. Snad máte pravdu. Doufám v to.
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IX.
Petr seděl v autě a jel do budovy Výzkumu. „To si zase někdo vzpomněl,“ bručel, ale usmíval se.
Dorazil k Výzkumu a rozhlížel se, kde by mohl zaparkovat. Nikde nenašel vhodné místo a tak se
rozhodl, že zaparkuje na parkovišti rezervovaném pro pracovníky Výzkumu. Snad se nebudou zlobit,
když mě teď tolik potřebují. Zaparkoval, ale protože se cítil trochu provinile, vybral si místo, na které
nebylo moc vidět. Potom šel k hlavnímu vchodu a zazvonil.
Zanedlouho se ozval ženský hlas. „Prosím?“
„Jsem Petr Heart. Byl jsem pozván na, ehm, konzultaci.“
„Okamžik prosím.“ Doufám, že si to nerozmysleli, říkal si spíš jenom proto, aby si zkrátil čekání. Ale
čekat nemusel dlouho.
„Můžete dovnitř. Máte jít do kanceláře číslo třicet pět ve třetím patře.“
„Děkuju,“ zamumlal Heart, když se dveře s jemným zabzučením otevřely.
Když dorazil do třetího patra, chvíli tápal, ale nakonec narazil na správné dveře a zaklepal. Neuplynuly
ani dvě sekundy a dveře se otevřely. Stál v nich menší černovlasý muž, který s Petrem předtím mluvil.
„Tak jsem tady,“ prohlásil Petr.
Muž se široce usmál. „Jsem rád, že jste měl čas. Pojďte dál a sedněte si.“ Petr poslechl a posadil se na
židli naproti Ralphovi. „Abych pravdu řekl, při komunikaci s vaší přítelkyní jsem už ztrácel naději, že se
tahle záležitost může vůbec vyřešit,“ prohlásil Ralph.
Petr se chtě nechtě usmál. „To víte, když se Kristine k něčemu rozhodne, je tvrdohlavá jako mezek.
Bohužel,“ dodal a bolestně se ušklíbl. „Tak o co vlastně jde? Když jste mi volal, nějak jsem nepochopil,
co ode mě vlastně chcete.“
„To bude asi tím, že jsem byl ještě rozrušený z těch telefonátů s vaší přítelkyní.“ Petr se zdvořile
usmál. „Dostali jsme zprávu, která se tváří, jak kdyby byla poslaná z Fortuny, ale přitom se nám v ní
ozval jakýsi mimozemšťan,“ pokračoval Ralph. „Vzhledem k tomu, že vy jste jaksi pověřen s nimi
komunikovat, jsem vás chtěl požádat, jestli byste tu zprávu mohl nějak ověřit.“
Petr zvedl obočí. „A jak chcete, abych tu zprávu ověřil? Samozřejmě bych se mohl pokusit
s mimozemšťany spojit, ale jak se to dozvíte vy?“
Ralph si odkašlal. „To opravdu nevím. Je možné nějaké sdílení, nebo něco podobného?“
Petr se zamyslel, a potom přikývl. „Teoreticky ano. Ale nejlepší by bylo, kdyby se shromáždili všichni,
kteří o zprávě vědí, abychom to nemuseli opakovat několikrát. Potom už by byli všichni schopní
komunikovat s mimozemšťany přímo.“
„Nemohl byste to přece jenom udělat nadvakrát?“ poprosil ho Ralph. „Přece jen bych měl raději
jistotu, než začnu všechny svolávat.“
Petr pokrčil rameny. „Jak chcete, mně je to celkem jedno. Ale pusťte mi prosím tu zprávu.“
„Ano, jistě,“ řekl Ralph a pustil ji.
Petr se zamyšleně díval na bytost v průhledném přístroji podobném vejci. Tak takhle vypadají?
pomyslel si. Jsou úplně jiní než jejich mysl. Takoví rozplizlí. A přitom jejich mysl je tak krásně
uspořádaná… Bylo zvláštní pozorovat bytost, kterou sice znal, ale nikdy ji neviděl. V průběhu
nahrávky se zkoumavě zadíval na Ralphův profil. Je to zvláštní, jak tady sedíme. Oba jsme příslušníci
stejného druhu, oba jsme lidé, ale nikdy se nedokážeme úplně pochopit. Jak potom můžeme pochopit
pohnutky bytosti, která je nám neskutečně cizí, jako je ten tvor před námi? Bylo by hloupé ptát se,
proč to všechno udělali, a proč právě tímto způsobem. Trochu se pousmál. Nahrávka skončila a Petr
se obrátil na Ralpha. „Jste si jistý, že se s nimi chcete spojit?“ zeptal se.
Ralph nejistě pokrčil rameny. „Nevím. Ale asi to bude nutné.“
„Chtěl bych vás před něčím varovat. Jakmile se s nimi jednou spojíte, už to nejde vzít zpátky. I
kdybyste s nimi přerušil kontakt, navždycky ve vás zůstanou dvířka, kterými se k nim můžete vrátit.“
Ralph trochu stiskl rty. „Myslel jsem, že telepatie je jenom prostředek dorozumívání,“ namítl.
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Petr kývl. „V podstatě máte pravdu. Ale tohle není telepatie v tom pravém slova smyslu. Není to
jenom přenos dat od jedné osoby k druhé, je to sdílení myšlenek a pocitů. Dá se tak sdělit mnohem
víc než běžnou řečí.“
„Ale je to bezpečné, že?“ zeptal se Ralph. „Nebudou mě pak moci ovládat, nebo něco podobného?“
Petr se pousmál. „Pravděpodobně ne. Alespoň oni tvrdí, že když i mysl vytvoří bariéru, nikdo se za ni
nedostane. Ale jistotu nemáte nikdy,“ odpověděl.
Ralph se chabě zasmál. „No, tak to vám teda pěkně děkuju. Ale sejně nemám moc na výběr. Dejte se
do toho.“
Petr kývl. „Dobře. Zkuste se uvolnit,“ prohlásil.
***
V konferenčním sále byli shromážděni navigátoři, kteří měli na starosti výpravu na Insanii a dostavit
se měl i prezident Výzkumu. Měli navázat kontakt s mimozemšťany a přesvědčit se tak o tom, že
zmizelí vědci žijí. Ann byla trochu nervózní, ale také zvědavá. Celé jí to trochu připomínalo
duchařskou seanci. Zanedlouho přišel Brown a těsně za ním i Ralph a Petr Heart. Bylo vidět, že
prezident je trochu nervózní.
Petr se rozhlédl po místnosti a usmál se. „Dobrý den,“ řekl. „Jsem rád, že jste přišli všichni. Na začátek
bych vás chtěl ujistit, že to, co za chvíli prožijete, není žádný pokus o magii a nemá to ani nic
společného s tím, co někteří lidé vydávají za telepatii. V podstatě to bude, jako kdybyste se v několika
sekundách naučili cizí řeč a začali komunikovat s dosud neznámými bytostmi. Nebudu vám tvrdit, že
je to bez rizika, protože ačkoli jsem s nimi ve spojení už déle, rozhodně nemohu tvrdit, že bych je
znal. Ale abyste uvěřili, že vědci opravdu žijí a že zpráva, která vám byla nedávno doručena, není
podvrh, je nutné se s Cizinci, nebo bych možná měl říct s Janusany, spojit. Oni už vám všechno ostatní
vysvětlí sami. Chci vás upozornit ještě na jednu věc. Po tomto setkání už dokážete s mimozemšťany
sami navázat kontakt a budete se schopni navzájem dorozumívat pomocí telepatie. Ale neznamená
to, že byste museli. Pokud nebudete chtít, tuto vlastnost už v budoucnu nikdy nemusíte použít. A
také se nemusíte bát, že by se vám Cizinci, promiňte, Janusané, nebo někdo jiný propátrával
v myšlenkách. Můžete si vytvořit bariéru, za kterou nikoho nepustíte. Jakmile nevážete spojení,
uvidíte, že je to docela snadné.“ Na chvíli se odmlčel. „Má někdo dotaz?“ zeptal se. Vypadalo to, že
všichni by se na něco chtěli zeptat, ale raději si to rozmysleli, a tak po chvíli ticha Petr přikývl. „Dobře.
Teď se prosím uvolněte. Možná vám to ze začátku nebude příjemné a po prvním spojení budete
určitě unavení, ale nenechejte se odradit.“
Ann cítila, jak jí do krve proudí adrenalin. Chtěla vědět, jestli je její Henry skutečně naživu, a tak se
ochotně poddala Petrovu vedení. Za několik okamžiků se jí zdálo, jako kdyby se ocitla mimo místnost,
v podivném prostoru vyplněném čímsi nedefinovatelným. Přítomnost ostatních vnímala jako malé
jiskřičky uprostřed něčeho obrovského a s úlekem si uvědomila, že jsou to myšlenky, síť propojených
myšlenek Janusanů.
Vítáme tě.
Co jste udělali s Henrym?
Jedinec jménem Henry žije. Otrava na něm nenechala žádné následky.
Můžu si s ním promluvit?
Ještě ne. Oba jste příliš slabí na to, aby vaše mysli dokázaly překonat takovou vzdálenost.
Proč jste to udělali?
Vy lidé se stále ptáte proč.
Jistě. Když mě zkontaktují mimozemšťané a zachrání moje přátele, ráda bych znala důvod.
Museli jsme jim pomoci. A vy jste přišli do hvězdného systému, ve kterém žijeme, proto jsme vás chtěli
kontaktovat.
Proč komunikujte takto a ne pomocí běžných vysílačů, jako když jste nám poslali tu zprávu?
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Příliš nás to vyčerpává. Toto je běžný způsob naší komunikace. Už jsi unavená. Předtím, než budeme
muset ukončit spojení, chceme ti něco říct. Nechceme lidem ublížit ani s nimi bojovat. Chceme s vámi
žít v míru. Nebudeme se pokoušet vás ovládnout, ani získat planetu, kterou vy nazýváte Insania. Byli
bychom rádi, kdybychom se od sebe navzájem něco naučili. Ale pokud byste toto naše přání
nerespektovali a pokusili se s námi bojovat, jsme připraveni. Když Ann otevřela oči, uvědomila si, že
všichni stejně jako ona mžourají do světla a zjevně se pokoušejí pochopit, co právě prožili.
Po chvíli vstal prezident. „Dobře. Děkujeme, pane Hearte, že jste nám toto, ehm, setkání,
zprostředkoval. Předpokládám, že rozhovor u všech probíhal v podobném duchu, ale nevím, jestli
vám všem mimozemšťané oznámili, že nám astronauti brzy pošlou zprávu, a že už jsou dost silní na
návrat.“ Trochu se pousmál. „Myslím si, že nejnáročnější část projektu právě začala.“
***
Dvacet pět měsíců do dopadu
***
Paul si lehl na zem a podložil si hlavu rukama. Už se cítil mnohem lépe a začal si zvykat na zvláštní
prostředí, ve kterém se ocitl.
Lai ho napodobila a přitiskla se k němu. „Paule?“
„Hm.“
„Chtěla bych jít domů.“
Paul zívl. „Myslíš na Insanii nebo na Zemi?“
„Na Zemi, samozřejmě.“
Paulovi se také stýskalo. „Taky bych se tam zase jednou rád podíval.“ Chvíli bylo ticho, jak se oba
zamysleli.
„Lai, věříš jim?“ zeptal se pak tiše Paul. Nemusel říkat, koho má na mysli.
Ucítil, jak pokrčila rameny. „Nevím. Jsou pro mě moc cizí. Ale snad to s námi myslí dobře.“
„Pokud vůbec mají emoce.“
„Musíme doufat, že jsou upřímní. Nic jiného nám nezbývá. Myslíš, že nás už brzy nechají odletět?“
zeptala se po chvíli.
Paul pokrčil rameny. „Hlavně se napřed musíme domluvit s našimi lidmi v Perthu. Pochybuju, že to
bude tak jednoduché.“
Otevřely se dveře a v nich se vznášel vejčitý přístroj s bytostí. Už by na takové návštěvy měli být
zvyklí, ale přesto Paul i Lai pocítili rozrušení, když na ně bytost promluvila. Už jsme kontaktovali vaše
druhy a teď se ptáme i vás. Měli byste zájem o prohlídku našeho světa? Paul a Lai se na sebe podívali.
Vy nás chcete vzít dovnitř plynného obra? zeptal se udiveně Paul. Už se naučil komunikovat pomocí
telepatie a nedělalo mu to žádné větší problémy.
Ano. Nebojte se, je to bezpečné. Chtěli bychom vám ukázat, kde a jak žijeme, abyste nás mohli lépe
poznat.
Paul se podíval na Lai. Oba už seděli. Lai mu pohled opětovala a usmála se. Dobře, odpověděla za
oba.
Asi za dvacet minut už všichni seděli v připravených přístrojích a čekali na pokyn. Paul se cítil trochu
nesvůj. Přístroj sestával z pohodlného sedátka bez jakýchkoli bezpečnostních pásů, a z téměř
průhledného pole vejčitého tvaru. Bytost jim řekla, že je to naprosto bezpečné, že vejčité pole bude
udržovat vnitřní atmosféru a je schopné je uchránit i před nejhorším tlakem, ale přesto měl Paul
strach. Přístroj reagoval na myšlenkové signály, a protože uvnitř nebyly žádné komunikační výstupy,
museli se pomocí myšlenek dorozumívat i cestující.
Jste připraveni? ozvala se bytost.
38
Katastrofa

Paul zaregistroval cosi jako myšlenkové zamručení na souhlas a sám se přidal. No, to bude paráda,
pomyslel si a pokusil se uvolnit sevřené hrdlo. Zjistil, že mu nedělá nejmenší potíže oddělit myšlenky,
které si chtěl nechat pro sebe od těch, které posílal dál. Všichni se zpřístupnili jakémusi primitivnímu
sdílení, takže o sobě navzájem věděli a mohli sledovat, jestli jsou ostatní v pořádku.
Paul ani nepostřehl, že jedna stěna prostě zmizela. Dekomprese je vysála do volného prostoru a
stěna se za nimi opět zhmotnila. Jeden z dvojice plynných obrů visel nad nimi, a protože nikdo
nezapnul zatím neviditelné motory, navzdory veškeré logice vžité z povrchu planety, je hmota nad
nimi přitahovala k sobě. I když byl Paul na takové pocity zvyklý, přece jen se mu rozhoupal žaludek.
Připadal si jako nahý. Zatím ho ve volném prostoru vždycky chránil alespoň skafandr, ale tady se
musel spolehnout na tenkou, téměř neviditelnou bariéru, která ho oddělovala od vakua. Potlačil chuť
vykřiknout a spojil se s Lai. Slyšíš mě? zeptal se a zároveň s Laininou odpovědí k němu dolehl vzdálený
příboj jejích emocí.
Jo, slyším, Paule. To je děs.
Úplně s tebou souhlasím. Paul na chvíli komunikaci přerušil, aby se podíval nad sebe. Blížili se
k fialovému obrovi, který byl trochu větší než jeho souputník, a proto z něj vysával více hmoty. Na
této straně nebyl vidět ohromný proud plynů a částic, který si oba obři předávali, a Paul byl rád,
protože mu gigantická pupeční šňůra naháněla hrůzu. Napadlo ho plavidlo otočit a zkusil to. Vejčitý
přístroj ochotně poslechl a Paul tak získal přijatelnější vnímání toho, co je dole a co nahoře. Ostatní
viděli, co udělal a za okamžik ho kromě bytosti také všichni napodobili. Výhoda, kterou tím získali,
byla ale jenom relativní, protože teď se zdálo, že do fialové hmoty pod sebou padají.
Za několik okamžiků se začali spirálovitě snášet dolů. Paul si byl jistý, že řízení převzala bytost,
protože po vstupu do atmosféry se plavidlo obratně vyhýbalo vzestupným proudům a mikrobouřím
bez jeho přičinění. Nebyl si jistý, jak dlouho už padají, nebo jak jsou hluboko, protože se neměl čeho
zachytit. Logika a zkušenosti mu napovídaly, že už měli dávno shořet, ale nestalo se to, i když
nezaznamenal zážeh brzdných motorů.
Po počátečním vzrušení z neobvyklých barev a útvarů se Paul propadl do jakéhosi stavu netečnosti,
ze které ho vyrušovaly jen občasné poznámky ostatních nebo bytosti. Za nějakou dobu se Paulovi
začalo zdát, že procházejí vrstvou hustších plynů. Za dalších několik minut uviděli první živočichy. Měli
zvláštní, skoro abstraktní tvary a barvy a byli velmi plaší. Pak prošli vrstvou rosolovité hmoty a naskytl
se jim úchvatný pohled. Hustou atmosférou probleskovaly nejrůznější barvy. Do šířky i do hloubky se
prostírala uskupení podobných vejčitých tvarů, v jakém oni sami cestovali. Okolo některých se
vznášely zvláštní přístroje a v „ulicích“ mezi jednotlivými vejci nebo uskupeními se pohybovala
plavidla podobná těm jejich, ale bez ochranného pole, nebo bytosti bez jakékoli ochrany. Paul si
všiml, že i jejich průvodce stáhl pole a zdálo se mu, že se s rozkoší nadechuje známé atmosféry. Také
si uvědomil, že to, co dosud vnímal jako tělo bytosti, byla jen ochranná atmosféra. Bytost sama byla
smaragdově zelená a lesklá a přelévala se v zvláštních tvarech, ale bylo vidět, že má pevné, nebo
alespoň gelovité tělo.
Paul připlul blíž k Lai a zastavil se. Oba se dívali na proud bytostí, které spěchaly za tajemnými
povinnostmi. Ne všechny byly zelené. Měly barvy od jiskřivě bílé až po temně černou, která jako
kdyby pohlcovala veškeré světlo. Paul přemýšlel, jestli to je jejich vlastní barva, nebo zda na sobě mají
něco na způsob oblečení. Ještě podivnější než jejich zevnějšek byla ale jejich mysl, která teď Paula
obklopovala ze všech stran. To, co nahoře na měsíční základně vnímal jenom jako vzdálený hukot, na
něj teď dolehlo plnou vahou. Jejich mysl a komunikace se tyčila jako gotická klenba, aby se vzápětí
roztříštila na tisíce kapek. Zdálo se mu, že všechno má jakýsi řád, který nemůže pochopit. Dokonce i
prudké spory, které zaslechl jako ozvěnu, něčemu sloužily a ústily do bezedného klidu. Paulův mozek
to nedokázal zpracovat a tak se Paulovi zdálo, že je svědkem jakési symfonie, která se neustále rozvíjí
a graduje a hned se zase propadá do nejtiššího pianissima. Paul se myšlenkově přimknul k ostatním
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astronautům a ucítil, že ostatní udělali totéž, aby si vytvořili alespoň malý ostrůvek něčeho známého.
Chápete to? zeptal se Paul a byl si jistý, že i ostatní cítí stejnou bázeň jako on.
Ne, řekla Lai.
Je to úchvatné, prohlásila Jana.
Nádherné, řekl Henry.
Jenom David mlčel, ale všichni cítili jeho překvapení a nikdo se nedivil, že nenachází slova.
Jak tohle popíšeme doma? ptala se Lai.
Prostě to nepopíšeme. To se nedá, opáčil Henry.
Cítím z vašich myslí strach, ozval se jejich průvodce. Nemáte se čeho bát. Až po těchto slovech si Paul
uvědomil tíhu atmosféry nad sebou a potlačil chuť zakřičet. Kdyby pole na přístroji třeba jen na
okamžik přestalo fungovat, zbyla by z něj krvavá kaše. Co když nás chtějí zabít, napadlo ho. Oni ty
přístroje ovládají, můžou prostě vypnout pole, a kdyby se někdo ze Země náhodou ptal, řeknou, že to
byla tragická nehoda, pomyslel si, ale když se zaposlouchal do symfonie hlasů, uklidnil se.
Pojďte, chceme vám ukázat naše domovy, vybídl je hlas bytosti.
Když ten večer Paul usínal, hlavou mu prolétla vzpomínka na to, jak si s kamarády hrával na
astronauty a na boje s mimozemšťany. V polospánku se ještě pousmál. Co by asi říkali těmhle?
pomyslel si.
***
Ann si z hlavy sundala sluchátka a odešla z navigační místnosti. Bylo ještě docela brzy ráno a jí se
chtělo ze všeho nejvíc spát. Chtěla se jít pořádně nasnídat, ale v polovině chodby ji zastavil Ralph.
„Dobré ráno,“ pozdravil.
Ann pozdrav opětovala a potlačila zívnutí. „Copak?“ zeptala se.
Ralph se usmál. „Máme zprávu z Fortuny. Tedy, z mimozemské základny.“
Ann přikývla a znovu zívla. „Skvělé. Kam mám jít?“
„Můžeme do mé kanceláře. Sehnal jsem všechny, kteří mají volno, ostatní se na to můžou podívat
později.“
V Ralphově kanceláři seděli Herbert Hill, Eva Deyerová a Lina Dellová, zbylí navigátoři pracovali. Když
se pozdravili a Ann se usadila na volnou židli, Ralph spustil zprávu. Oproti běžným zprávám posílaným
z Fortuny tato obsahovala i obraz. Když Ann uviděla astronauty, rozbušilo se jí srdce. Vypadalo to, že
jsou v pořádku, byli jen trochu pohublí a bledí. Kamera zabírala jejich těla po pás a v pozadí bílou
místnost.
„Perthe, tady výzkumný tým z Insanie. Tuto zprávu posíláme z měsíční základny plynné dvojplanety.
Naši hostitelé nám sdělili, že už vám základní informace řekli, ale rozhodli jsme se je pro jistotu ještě
jednou zopakovat.“ Mluvila Jana, která ze všech vědců vypadala nejunaveněji. „Na Insanii jsme se
otrávili plynem unikajícím z močálů, což by pro nás bylo smrtelné, kdyby nás nezachránili
mimozemšťané. Otravu nepřežil Michal, protože se u něj toxická látka vstřebala snadněji a rychleji
než u ostatních. Předpokládáme, že ještě pořád chcete osídlit Insanii a močály by při tom
představovaly určitý problém, tuhle věc ale můžeme dořešit později.“ Jana se trochu pousmála a
podívala se na ostatní, jestli někdo nechce něco říci. Slovo si vzala Lai.
„Je to celé tak neuvěřitelné. Je nám moc líto, že jsme vám způsobili tolik problémů. Už víte, že jsme
na mimozemské základně a prý jste se s našimi hostiteli také spojili. Je to tu úžasné, můžete mi věřit.
Včera nás vzali na výlet k sobě domů. Skoro se tomu nedá uvěřit, jsou fascinující, ale stýská se nám.
Rádi bychom se pokud možno co nejdříve vrátili na Zemi. Asi s tím budou potíže, ale zkuste to prosím
vyřídit opravdu co nejdříve.“ Lai se usmála. „Asi je od nás hloupé, že vám po téhle aféře ještě
klademe podmínky, ale neradi bychom ještě jednou zklamali.“
Lai přerušil Henry. „Pozdravujte všechny doma. A… nevím, jestli se teď díváš, Ann, ale chci ti říct, že
se mi po tobě stýská.“ Henry si odkašlal, jako kdyby chtěl poslední poznámku zakrýt. „Mimochodem,
nepochybuju, že jste nás už prohlásili za nezvěstné a možná mrtvé. Tak to prosím odvolejte, nerad
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bych měl po návratu domů problémy s identifikací. A řekněte všem, že žijeme, naši rodiče, příbuzní a
známí nás už určitě oplakali. A díky, že jste uvěřili mimozemšťanům, bez toho jsme tady mohli trčet
donekonečna. Zatím konec.“ Zpráva skončila.
Ann se trochu pousmála. Připadalo jí to zvláštní. Astronauti byli dvanáct světelných let daleko na
mimozemské základně. Bylo to absurdní. Ale bylo to tak a ona byla šťastná, že žijí.
Když se rozešli, Ann chvíli bloumala ulicemi a přemýšlela. Prohlížela si budovy a chodníky a zdálo se jí,
že všechno vidí novýma očima. Co se stane, až tohle místo opustíme? napadlo ji. Co by se vůbec stalo,
kdyby za dva roky zemřeli všichni lidé? Rozhlédla se po lidech, kteří kolem ní procházeli. Vypadali
křehce a zranitelně. Co by se stalo, kdybychom prostě zmizeli ze scény? Asi nic. Vesmír by existoval
dál, jenom my bychom už nebyli. Jme tu tedy vůbec k něčemu? Ví to oni, Janusané? Ví, proč tu
musíme žít jako slepé loutky bez loutkaře? Ann se zachvěla. Zatoužila po tom, aby byl Henry s ní, aby
se ho mohla dotknout a vědět, že mu na ní záleží. Celý vesmír se všemi tajemstvími se pro ni scvrkl do
touhy po blízkosti milované osoby.

X.
Prezident Vědeckého výzkumu Federace národů stál před problémem, jak celou věc vysvětlit hlavě
Federace. Zpráva zatím podléhala nejpřísnějšímu utajení, a i když se do médií něco dostalo, Výzkum
mlžil, a tak nikdo neměl podložené informace a nové zprávy se bezpečně ztratily ve všeobecném
zmatku. Brown ale z vlastní zkušenosti věděl, že to se může brzo změnit, a proto chtěl prezidenta
Federace informovat dříve, než se celá věc dostane do sítě. Posadil se za stůl a chvíli se soustředěně
díval na obrazovku minipočítače. Potom zapnul iluzor a začal volat. Při tom nasadil co nejpřívětivější
úsměv.
Hovor přijala prezidentova asistentka. „Dobrý den. Dovolal jste se do kanceláře prezidenta Federace
národů. Co si přejete?“
Brown se usmál. Byl si jistý, že ho asistentka poznala, ale věděl, že je potřeba zachovávat formality.
„Dobrý den. Tady je prezident Vědeckého výzkumu Federace národů Alexandr Brown. Potřebuji
mluvit s panem prezidentem.“
„Lituji, ale pan prezident si nepřeje být vyrušován.“
„Je to opravdu důležitě, věřte mi.“
Asistentka se tvářila chápavě. „Zeptám se. Chvilku počkejte, prosím.“
Brown přikývl, a zatímco čekal, pokoušel si vzpomenout na název skladby, která mu zněla v uších. Po
chvíli se před ním objevil Brooken. Vypadal unaveně a nepříliš přívětivě. „Co si přejete?“ zeptal se a
ani neskrýval, že ho Brown obtěžuje.
„Dobrý den,“ pozdravil Brown. „Obávám se, že vás moc nepotěším.“
Nechybělo mnoho a Brooken by nejspíše obrátil oči v sloup. „Ano?“ zareagoval.
„Nejdřív se vás chci zeptat, jestli je tahle linka bezpečná.“
Brooken stiskl rty. „Co si o mně myslíte? Že si nechám odposlouchávat vlastní linku?“
Brown se trochu usmál. „Ale hovor je z bezpečnostních důvodů nahrávaný, že?“
Brooken po téměř neznatelném zaváhání kývl. Věděl, že by bylo zbytečné Brownovi lhát.
„Samozřejmě.“
„Mohl bych vás poprosit, abyste záznam tohoto hovoru alespoň prozatím neukládal do vládní
databáze?“ zeptal se Brown.
Bylo vidět, že Brooken zvážněl a přemýšlí nad tím, jaká zpráva by mohla být natolik důležitá, aby kvůli
ní porušil bezpečnostní pravidla. Po chvíli ale přikývl. „Dobře. Zařídím to. Na okamžik se někam
odvrátil a potom se obrátil zpět k Brownovi. „Můžete být klidný. Teď máme opravdu soukromí. Tak
povídejte, co máte tak důležitého na srdci.“
Brown se zhluboka nadechl a odkašlal si. Najednou nevěděl, jak má začít. „Ehm, pane prezidente,
pamatujete si na ten nedávný humbuk okolo domnělé mimozemské invaze?“ zeptal se.
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Prezident se ošil. „Jistěže si na to pamatuji. A vy mi chcete sdělit co? Že se nás opravdu chystají
okupovat mimozemšťané?“ opáčil štiplavě.
„No totiž… Okupovat se nás zrovna nechystají, tedy alespoň podle mých informací, ale faktem je, že
jsme skutečně objevili mimozemskou civilizaci. Tedy ona se spíše přihlásila sama.“
Brooken na Browna chvilku jen nevěřícně zíral a potom zavrtěl hlavou, jako kdyby chtěl zaplašit
nepříjemnou myšlenku. „Zopakujte prosím, co jste právě řekl. Asi jsem vám nerozuměl.“
Brown se smutně pousmál. „Obávám se, že jste mi rozuměl dobře, pane prezidente. Byla objevena
mimozemská civilizace.“
„Tohle není vtip, že?“ zeptal se Brooken a pevně sepjal ruce.
Brown zavrtěl hlavou. „Ne, není. Ale to ještě není všechno. Přihlásila se nám i ztracená výprava.
Zemřel jeden člen výpravy, podlehl následkům otravy jedovatými plyny z močálů, které zkoumali. Ze
zpráv, které nám poslali, jsme se dozvěděli, že je zachránili mimozemšťané žijící na sousední planetě,
v jejichž péči teď vědci jsou.“
Brooken pomalu vrtěl hlavou. Když promluvil, měl bezvýrazný tichý hlas. „No to je úžasné. Lidé, kteří
byli považováni za mrtvé, jsou teď v rukou mimozemské civilizace, která se s námi snaží navázat
kontakt. To je opravdu perfektní. Doufám, že o tom zatím ví co nejméně lidí.“
„Ano,“ ujistil ho Brown. „Ale je jenom otázkou času, kdy se to dostane na veřejnost. Proto jsem
s vámi chtěl konzultovat postup.“
Prezident zamyšleně přikývl. „A co ti vědci?“
„To je právě problém. Celkem pochopitelně by se chtěli vrátit na Zemi.“
Prezident stiskl rty. „Jsme v pěkném maléru. O mimozemšťanech se nikdo nesmí dozvědět. Alespoň
prozatím. Až budou dokončena podzemní města a skončena válka se Společenstvím, tak ta zpráva
snad nenatropí tolik škody jako teď.“ Odmlčel se. „A co se týče vědců… Řekněte jim prosím, že zatím
se vrátit nemohou. Je mi to líto a chápu, že se chtějí vrátit domů, ale takové riziko si nemůžeme
dovolit. A o jejich objevení i o mimozemšťanech musí vědět co nejméně lidí. Kromě několika lidí,
které považujete za spolehlivé a myslíte si, že je nutné, aby znali pravdu, všem řekněte, že to byl
planý poplach a snažte se toho prosím držet i v oficiálních projevech. Úplně nejlepší by bylo, kdyby
někdo z těch spolehlivých lidí jakoby náhodou v blízkosti novináře utrousil něco v tom smyslu, že
nedávno jste řešili falešnou zprávu od vědců nebo něco podobného.“
Brown přikývl. „Úplně s vámi sice nesouhlasím, ale bude lepší, když budeme postupovat jednotně.“
Brooken si povzdychl. „Tak zatím nashledanou. Kdyby se ještě objevilo cokoliv dalšího, ozvěte se mi.“
Brown přikývl, opětoval pozdrav a zavěsil. Několika kroky přešel k prosklené stěně kanceláře a
zamyšleně se podíval dolů. Uviděl, jak pod budovou procházejí lidé a připadalo mu zvláštní, že právě
on patří k několika z nich, kteří vědí více než ostatní. Nebyl si jistý, jestli na to má právo, nebo jestli
má právo podělit se s nimi o své znalosti. Nebyl si vlastně jistý vůbec ničím.
***
Paul seděl na měkké židli ve společenské místnosti, jak pojmenovali sál s výhledem do vesmíru, ruce
měl opřené o opěradlo a přemýšlel. Podle času, který dodržovali, už bylo pozdě večer. Před chvílí
dorazila zpráva ze Země, ve které jim Brown osobně gratuloval, ale také vysvětloval, že se ještě
nemohou vrátit na Zemi. Paulovi se to vůbec nelíbilo. Chápal prezidentovy důvody, ale nesouhlasil
s ním. Když se dozvěděl, co způsobily ničím nepodložené dohady, jen ho to utvrdilo v přesvědčení, že
o mimozemšťanech by se měli lidé dozvědět co nejdříve. Mimoto se všichni vědci chtěli znovu pustit
do projektu osídlení Insanie, i když věděli, že to bude těžké. Paul hleděl do černoty vesmíru a zdálo se
mu, že na něm leží obrovský balvan zodpovědnosti. Proč nemůžu prostě poslechnout Browna a
zůstat, kde jsem? ptal se sám sebe, ale už předem znal odpověď. No jo, já prostě nemůžu. Nemůžu
jenom tak čekat, až za mě něco udělají jiní. Trochu se ušklíbl. Proto jsem se dostal až sem. Je to štěstí,
nebo ne? Napadlo ho zavolat Lai, ale odolal pokušení mluvit s ní pomocí telepatie. Bylo to příliš
jednoduché a on nechtěl, aby mu zakrněly svaly na nohou. Proto se s námahou zvedl ze židle a vydal
se do Lainina pokoje. Cestou si uvědomil, jak obdivuhodně se lidská psychika dokáže přizpůsobit
téměř čemukoliv. Na mimozemské měsíční základně strávil při vědomí teprve několik dní, ale už si
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pomalu zvykal na zvláštní prostředí. Nepochyboval, že k tomu přispívají i mimozemšťané, kteří se
očividně snažili, aby se lidé cítili co nejpohodlněji a objevovali se jen tehdy, když je někdo z vědců
zavolal, nebo když přišli s nějakým návrhem nebo zprávou. Paul dorazil ke dveřím Lainina pokoje a
zaklepal.
„Dále,“ ozvala se Lai.
Paulovi se zdálo, že zívá, a když vstoupil, uviděl, že skutečně leží na posteli a mne si oči. „Neprobudil
jsem tě?“
„Ale ne,“ mávla rukou Lai. „Co potřebuješ?“
Paul se posadil na kraj postele. „Přemýšlím nad Brownovou zprávou.“
„A na co jsi přišel?“
„Právě že na nic.“
Lai se posadila do tureckého sedu a uhladila si vlasy. „Paule, nechápu, proč to řešíš. Stejně
nemůžeme nic dělat.“
Paul trhl rameny. „Já vím. Ale stejně mi to nejde z hlavy. Takhle tady můžeme trčet donekonečna, a
pokud nám vůbec dovolí vrátit se k normálnímu životu, s osídlením Insanie se můžeme rozloučit. To
mě na tom štve nejvíc.“
Lai vzdychla. „Jenže s tím nemůžeme nic dělat. Já prezidenta chápu. Pokud je na Zemi situace pravdu
taková, jak říkal, a já nevidím důvod, proč by nám lhal, nemůže si dovolit ještě rozruch s objevením
mimozemské civilizace.“
Paul kýval hlavou. „Já vím, Lai, já vím, jenomže nebezpečí představuje hlavně asteroid a
mimozemšťané nám nechtějí ublížit.“
Lai pokrčila rameny. „Máš pravdu, ale co chceš dělat?“
„Sdělit to lidem nějak opatrně.“
Lai zavrtěla hlavou. „Jak chceš lidem opatrně sdělit, že se s nimi pokouší navázat kontakt
mimozemská civilizace? Dobře víš, že pokud se taková zpráva dostane do sítě, vrátí se desetkrát
nafouknutá a najednou tu nebudeme mít mimozemšťany pokoušející se o kontakt, ale invazní flotilu
plnou krvelačných nestvůr. Nedivila bych se, kdyby kombinace války, dvouletého limitu do dopadu
asteroidu a objevení mimozemšťanů vyvolala úplnou paniku. Musíš pochopit, že něco takového si
Federace opravdu nemůže dovolit.“
Paul rozčileně vstal a několikrát přešel místnost. „Já tomu rozumím, Lai, ale není mi jasné, co hodlají
dělat dál. Dobře. Dejme tomu, že počkáme, až se situace uklidní, válka bude vyhraná, podzemní
města dokončená. Co potom? Myslíš, že potom bude prezident ochotný zveřejnit zprávu o objevení
mimozemšťanů? Třeba jo. Ale třeba taky ne. Třeba to bude chtít ututlat. Možná se pokusí
s mimozemšťany uzavřít dohodu. Nebo je prostě bude ignorovat. A co bude s námi? Pokud by se
rozhodl, že o existenci mimozemšťanů je třeba mlčet, můžou nás nechat tady. Prohlásí nás za mrtvé a
přestaneme prakticky existovat. Nebo nám povolí návrat, ale nechají nás dožít na nějaké měsíční
základně, abychom se náhodou nepodřekli. Možností je spousta, ale ani jedna se mi nelíbí.“
Lai se zhluboka nadechla a nesouhlasně zavrtěla hlavou. „Paule, nežijeme ve středověku. Prezident
nám slíbil, že se budeme moci vrátit domů.“
Paul se nuceně zasmál. „A kde bereš jistotu, že ten slib dodrží?“
Lai si přesedla do pohodlnější polohy. „Nebuď paranoidní. Chápu, že máš vztek a chceš dokončit svůj
projekt, ale proto ještě nemusíš zpochybňovat slib člověka, o kterém oba víme, že drží slovo.“
Paul vydal zvuk, který připomínal odfrknutí, ale nic neřekl. Nakonec se uklidnil a znovu se posadil na
kraj postele tak, aby viděl na Lai. Chvíli bylo ticho. Lai si splétala cop a soustředěně se dívala na Paula.
„Nebo si opravdu si myslíš, že by Brown souhlasil s něčím takovým?“ zeptala se po chvíli.
Paul se jí podíval do očí, ale potom uhnul pohledem. „Nevím. Ale já bych postupoval podobně. Právě
proto, že je to nejjednodušší řešení. Uvědom si, že jsme se přiotrávili jakýmsi jedovatým plynem
v močálech cizí planety, navíc přestože jsme dodržovali bezpečnostní předpisy, a potom nás uzdravili
mimozemšťané. Už tohle samo o sobě představuje pádný argument pro dlouhou, možná doživotní
karanténu.“
Lai přikývla. „Ale mimozemšťané nás přece uzdravili a řekli, že na nás otrava nenechá žádné
následky.“
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Paul se pousmál. „Ano, to tvrdí oni. Ale na Zemi si tím nemůžou být jistí, stejně jako tím, jestli s námi
něco neprovedli samotní mimozemšťané. Ostatně, tímhle si nemůžeme být jistí ani my.“
Zdálo se, že se Lai zarazila. „Tohle mě nenapadlo,“ přiznala.
„A proto si myslím, že je konec i s přesídlením lidí na Insanii. Tedy pokud něco nepodnikneme a
nepřesvědčíme lidi, že život tam není nebezpečný. Ale musíme to udělat rychle, abychom stihli
projekt včas dokončit.“
„A Paule, co nám brání, abychom…?“ začala Lai, ale větu nedokončila, protože v Paulově obličeji
uviděla záblesk porozumění a pochopila, že oba myslí na to stejné.
„Máš pravdu, v podstatě nic. Ale bylo by to velké riziko.“
Lai přikývla. „Bylo. Ale riskovat se musí.“
Paul znovu vstal a přešel po místnosti. Bylo vidět, že usilovně zvažuje všechna pro a proti. „Dobře.
Máš pravdu. Ale musí s tím souhlasit ostatní a hlavně mimozemšťané.“
Lai přikývla. „Navrhuju ještě jeden den počkat. Musíme se domluvit a přichystat a počkat, jestli
Brown nezmění názor.“
Paul kývl a objal Lai. „A do zítřka máme ještě moře času, viď?“ zeptal se škádlivě.
***
Brown seděl za psacím stolem a uvažoval nad zprávou, která dorazila od astronautů. Nebylo na ní nic
neobvyklého, ale Brownovi se zdálo, jako by pod běžnou odpovědí slyšel nějaké ultimátum. Dobře
chápal jejich pocity a ani jemu samotnému se nezamlouvala představa, že je musí nechat na
neurčitou dobu kdesi daleko u neznámé mimozemské rasy. I když i on prožil telepatickou komunikaci
s mimozemšťany, zatím neviděl důvod, proč by v ní pokračoval, takže toho o nich nevěděl o moc víc
než předtím. Nepochyboval o tom, že jednoho dne s nimi komunikaci znovu naváže, ale zatím se na
to necítil být na to připraven. Potřeboval si utřídit myšlenky.
Bylo už dávno po pracovní době, ale Brown si zvykl sedávat v kanceláři někdy i dlouho do noci. Teď se
díval na lesknoucí se budovy Perthu a přemýšlel nad tím, co se v posledních dnech událo. Vzdychl a
přistoupil k průhledné stěně, přitiskl si dlaně na oči a chvíli zůstal stát vysoko nad večerním Perthem.
Proč se to všechno vlastně stalo? pomyslel si. A jakou v tom mám hrát roli? Nebo si jenom myslím, že
mám nějakou roli hrát a události by se potom vyvíjely stejným směrem i beze mě? Spustil ruce podél
těla a obrátil se čelem do místnosti. A co těch pět lidí dvanáct světelných let daleko? Jsou tam mezi
bytostmi, kterým snad ani nemůžeme porozumět a kvůli mému rozhodnutí tam zůstanou i dál. Zavrtěl
hlavou. Nikdo přece nevěděl, do čeho se zapletou, když poletí zkoumat tu planetu. Ale teď jsou tady
mimozemšťané a oni se ocitli přímo uprostřed událostí, které by někdo mohl nazvat dějinnými. Ale
tyhle dějinné události taky můžou skončit tragicky. Povzdechl si. Ale jak se mám zachovat? Mám se
nechat ukonejšit představou, že ti mimozemšťané nám opravdu nechtějí ublížit, že nás chtějí jen
poznat? Ale co když to není pravda? Mám zpanikařit, protože by nás mohli vyhubit? Zavrtěl hlavou.
Jak to můžu vědět, když nejsem schopen pochopit pohnutky lidí, se kterými denně jednám? Jak můžu
posoudit pohnutky bytostí, které jsou mi absolutně cizí? Třeba jsem chybu už udělal, třeba ji udělal
Paul Belner, když navrhl přestěhování lidí na Insanii. Třeba jsme otevřeli Pandořinu skříňku a ani o
tom ještě nevíme. Kdybych věřil na osud, řekl bych, že se tohle všechno muselo stát. Ale já na osud
nevěřím. Všechno, co se stalo, se stalo jen na základě součtu mnoha rozhodnutí, ne kvůli osudu, ne
kvůli tomu, že to bylo předurčeno. Kdyby existoval osud, zbavovalo by mě to zodpovědnosti za to, jaká
rozhodnutí dělám. Ale já tu zodpovědnost mám stejně jako každý člověk, stejně jako těch pět vědců
na mimozemské základně. Teď záleží na tom, co se rozhodnou udělat oni a co se potom rozhodneme
udělat my ostatní. Třeba byla chyba posílat na Insanii výpravu, třeba to bylo špatné rozhodnutí. O to
víc se teď všichni musíme snažit dělat rozhodnutí správná. Těžce si povzdechl a ještě jednou potřásl
hlavou. Škoda, že nevěřím na osud, pomyslel si. Všechna rozhodnutí by byla jednodušší, kdybych věřil,
že jsem je musel udělat.
***
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Paul se probudil brzy a pocítil dobře známou nervozitu, která ho provázela vždycky před důležitými
událostmi. Nejraději by ještě chvíli spal, ale jeho močový měchýř byl neúprosný, proto vstal a
došoural se k místnosti, která sloužila jako toaleta. Pořád žasl nad tím, jak mimozemšťané rychle
dokázali část měsíční základny přetvořit na zónu obyvatelnou pro lidi, přestože většinu předmětů
museli znát jenom zprostředkovaně. Mimozemšťané mu prozradili, že se celá základna skládá
z polotekutých krystalů, které se v případě potřeby dokážou zformovat do nejrůznějších předmětů.
Stěny tvořené těmito krystal nebyly silnější než několik milimetrů, ale dokázaly spolehlivě udržet
atmosféru. Trochu děsivého příkladu formování krystalů byl Paul svědkem před návštěvou plynného
obra, když celá stěna zmizela a dekomprese je vysála do volného prostoru. Paul ale mimozemšťany
podezříval, že to zamýšleli jen jako efektní ukázku svých dovedností, protože nepředpokládal, že
pokaždé když opouští měsíční základnu, vypouští cennou atmosféru. Když se Paul vrátil do svého
pokoje, trochu se pousmál. Včerejší den strávil on i jeho společníci v diskuzi o tom, jestli je správné
udělat to, co on považoval za nezbytné. Mimozemšťané souhlasili, řekli jim, že už jsou dostatečně
silní, a tak už nic nestálo v cestě. Paul cítil vzrušení z nebezpečí a celkem pochopitelnou nervozitu
z toho, že se chystá porušit příkazy nadřízených. Přistoupil k posteli a rukou přejel po složeném
oblečení, které měl na sobě, než ho mimozemšťané odnesli na základnu. Požádal je o něj, protože se
chtěl vrátit právě v něm. Oblečení, které jim poskytli mimozemšťané, bylo sice pohodlné, ale necítil
se v něm úplně dobře. Když si navlékl svoje šaty, cítil, že je připravený na návrat. Bílé oblečení složil a
nerozhodně jej držel v rukou. No, tak co teď? pomyslel si. Tak co, Paule Belnere? Stojíš uvnitř
mimozemské základny, v rukou držíš mimozemské oblečení a chystáš se porušit příkazy dvou
z několika nejmocnějších lidí na Zemi. Co může být šílenější a nepravděpodobnější? Zasmál se a trochu
si povzdechl. Zavrtěl hlavou, aby setřásl zbytečné úvahy, položil oblečení na postel a vyšel na chodbu.
Zamířil do vyhlídkové místnosti, aby se rozloučil s úchvatným pohledem na vesmír a domov
mimozemských bytostí.
Jakmile vkročil do místnosti, uvědomil si, že je někdo uvnitř. Potichu došel až k postavě sedící na zemi
a uviděl, že je to Lai. Když se posadil vedle ní a chytil ji za ruku, ani nevzhlédla. Mlčky pozorovali
vesmír a k tomu, aby si rozuměli, nepotřebovali slova.
„Kolik bytostí se teď asi dívá na hvězdy?“ zeptala se Lai po chvíli a vyslovila tak myšlenky obou. Paul ji
pohladil po vlasech.
„Netuším. Mně stačí, že se na ně díváme my dva, a že se díváme spolu.“
Lai se k Paulovi natočila obličejem a usmála se. Slyšíš tu nádheru? zeptala se beze slov.
Slyším, odpověděl Paul stejným způsobem. Vnímal bouřlivou symfonii mysli mimozemšťanů, do které
zněly ojedinělé a nesmělé tóny pěti lidí přítomných na měsíční základně, někde daleko slyšel šum
myslí miliard lidí na Zemi a za nimi jen jako slabý záchvěv vzdáleného hromu ještě myšlenky jiných
bytostí, o kterých lidé neměli ani tušení a o kterých se možná nikdy nedozví víc než to, že existují.
Myšlenky proudily jako hudba znějící vesmírem. Hudba, která nezmlkne, dokud budou existovat
myslící bytosti, které ji budou vytvářet. Objal Lai kolem ramen.
„Je to zvláštní, ale jsem teď dokonale šťastná,“ řekla po chvíli Lai.
Paul přikývl. Neuměl to vysvětlit, ale opravdu cítil štěstí tak hluboké jako snad ještě nikdy. Chvíli se
ještě díval na prázdnotu vesmíru pomalu zaplňovanou plynným obrem, ale potom se myšlenkami
vrátil do přítomnosti, vzdychl a vstal. „Lai, myslíš, že se nám to podaří?“ zeptal se.
Lai se otočila tak, aby na něj viděla. „Myslíš naši malou vzpouru?“ Paul přikývl.
Lai pokrčila rameny. „Uvidíme. A když už jsme u toho, nemáš hlad?“
Paul přikývl. „Máš pravdu, měli bychom se posilnit.“
„Tak táhni,“ prohlásila Lai a podala mu ruku. Paul se usmál a zvedl Lai ze země. Společně se vydali do
jiné trochu menší místnosti, která sloužila jako jídelna a zároveň i kuchyně.
Zjistili, že u stolu už sedí Henry. „Dobré ráno všem,“ prohlásil.
„I tobě,“ usmála se na něj Lai.
„Nápodobně,“ zamumlal Paul.
„Copak ten smutný tón?“ divil se Henry.
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Paul mávl rukou. „Jsem nervózní,“ prohlásil a přešel k přístroji na jídlo. Byl to vlastně syntetizátor,
který vytvářel jídlo podle zadané kombinace. Objednal si jídlo, které chutí i konzistencí připomínalo
ovesnou kaši, kterou měl moc rád. Z přihrádky vedle si vybral lžíci a posadil se ke stolu. V lidské části
základny byla gravitace udržována na dvou třetinách pozemské, což stačilo k vytvoření dojmu toho,
co je nahoře a co dole, ale jinak vyvolávalo pocit lehkosti. Paul se trochu bál návratu do běžné
gravitace, ale rozhodl se, že si s tím zatím nebude dělat starosti, protože se stejně jako ostatní snažil
udržovat v kondici. Lai si také objednala jídlo, Henry už měl. Všichni tři jedli chvíli mlčky.
Potom se objevila Jana a vzápětí za ní i David. „Ahoj,“ pozdravila Jana. „Jak jste se na dnešek vyspali?“
zeptala se. Když utichly odpovědi, pozdravil i David. Jana si objednala sladkou tekutinu připomínající
čaj a cosi jako sušenky. Když si objednal i David a oba se usadili, zase zavládlo ticho. Jana vypadala
unaveně a bylo vidět, že pohubla. Už se trochu vzpamatovala z Michalovy smrti, ale ostatní se jí ho
snažili nepřipomínat. Ochutnala sladkou tekutinu a rozhlédla se po ostatních. „Vím, že jsme to včera
probírali do detailů, ale nechcete si ještě jednou zopakovat, co budete dělat?“ zeptala se.
„No, asi by nám to prospělo,“ podotkl Henry. „Ujmeš se toho, prosím?“ požádal Janu.
„Dobře. Takže, ty Lai, Paul a Henry nasednete do Fortuny a poletíte k Zemi. Pokud se budete
teleportovat s co nejmenšími přerušeními, cesta by vám měla trvat přibližně tři dny.“ Všichni tři
jmenovaní se zdáli být v rozpacích.
„Poslyš, Jano… a Davide, nerozmysleli jste si to? Mohli bychom se ještě prostřídat,“ řekl Henry.
Jana i David zavrtěli hlavou. „Henry, včera jsme se domluvili, že to takhle bude nejlepší,“ odpověděla
Jana. „Paul je kapitán, takže letět musí automaticky a bez Lai by neletěl, no a na tebe na Zemi čeká
Ann. My dva s Davidem tady můžeme klidně zůstat. David to vlastně jakožto účastník mise pověřený
kontaktem s mimozemskou civilizací má jako povinnost a já… Já se potřebuju vzpamatovat a urovnat
si myšlenky. Navíc, bude zajímavé komunikovat s našimi novými přáteli. Ráda bych je hlouběji
poznala. A potom, vaše trojice bezpochyby patří k výraznější části naší skupiny a je schopná překřičet
případné odpůrce.“ Unaveně se usmála. „No, ale ještě jsme se nedostali k tomu, co budete dělat na
Zemi.“
Paul zavrtěl hlavou. „Jano, to nevíme ještě ani my sami. Existuje tolik možných scénářů, že se na
všechny nemůžeme připravit.“
Jana přikývla. „Jistě, ale vždycky je lepší alespoň rámcově vědět, do čeho jdeš a co máš dělat.“ Na
chvilku se odmlčela. Takže jste se úspěšně přemístili na oběžnou dráhu Země. Co teď?“
Odpověděl jí Paul. „Předpokládáme, že se námi někdo spojí. V tu chvíli se budeme snažit se s tím
dotyčným rozumně domluvit a doufat, že to půjde.“
„Poslyšte,“ přerušila je Lai, „myslím si, že tohle opakování je zbytečné. Situaci můžeme řešit teprve,
až nastane, do té doby to budou jenom spekulace. Mě spíš zajímá, za jak dlouho tady bude Fortuna a
jestli je na ní všechno potřebné.“
„Mimozemšťané říkali, že tady bude každou chvíli,“ prohlásil David.
Paul znovu ucítil lechtání v žaludku a vstal. „Abych pravdu řekl, klepu se nervozitou jako málokdy
předtím,“ prohlásil.
„No to se ti nedivím,“ řekla Jana.
„Ještě mě tak napadá, nechtěli jste poslat na Zemi zprávu o našem rozhodnutí?“ připomenul David.
Lai přikývla. „Máš pravdu. Budeme v záběru všichni, nebo jenom my tři?“ rozhlédla se tázavě po
ostatních.
„Myslím, že bychom tam měli být všichni. Koneckonců za tohle rozhodnutí neseme zodpovědnost
všichni a bylo by nefér někoho vynechat,“ podotkla Jana.
Henry se ušklíbl. „Mohli by na něj zapomenout při rozdělování odměn, že?“
„Nebo při psaní výpovědí,“ opáčila Jana s úsměvem.
„No jo,“ zabručel Henry, „ty člověka umíš povzbudit.“
„Jdeme na to?“ zeptala se Lai.
Jen chvilku po dokončení zprávy pro Zemi se jim ozvala mimozemská bytost. Dopravili jsme na
základnu vaši loď. Pokud chcete odletět, vše je připraveno.
Dobře, děkujeme, odpověděl Paul za všechny.
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Fortuna stála v obrovském sále připomínajícím hangár, do kterého museli mimozemšťané napustit
pro lidi dýchatelnou atmosféru teprve nedávno, protože nikdo z vědců v této části základny zatím
nebyl. Sál byl opravdu obrovský, Fortuna nezabírala ani čtvrtinu jeho rozlohy. Přímo proti vstupním
dveřím zela díra do volného prostoru. Kdyby něco podobného viděl Paul poprvé, pravděpodobně by
propadl panice a snažil by se utéct, aby ho nevysála dekomprese, ale na podobný pohled byl zvyklý
z vyhlídkového sálu a věděl, že atmosféru uvnitř drží silové pole. Když uviděl Fortunu, rozbušilo se mu
srdce, a když si to uvědomil, musel se pro sebe usmát.
Henry se rozběhl k Fortuně a pohladil ji po plášti. „Moc rád tě vidím,“ zabručel spíše jenom pro sebe,
ale díky akustice hangáru se to doneslo i k ostatním. Paul se usmál a byl rád, že není sám, kdo má
podobné pocity.
Všichni pomalu přešli k trupu Fortuny a přidala se k nim i bytost. Loď by měla být v pořádku,
oznámila.
Moc děkujeme, že jste to pro nás byli ochotní udělat, poděkovala Lai ještě jednou za všechny.
Jsme rádi, že jsme vám mohli pomoci, vyslala bytost.
„No, vypadá to tak, že se musíme rozloučit,“ řekl Henry a jeho obyčejně rozesmátá tvář zvážněla.
Lai přistoupila k Janě. „Jano, doufám, že ses rozhodla správně. Ještě jednou ti děkuju za všechno, cos
pro nás udělala, když jsme byli nemocní a… doufám, že zase najdeš alespoň trochu klidu,“ řekla Lai.
Jana přikývla a potlačovala slzy. „Děkuju,“ vzlykla. Lai ji objala.
Paul po chvilce otálení přistoupil k Davidovi a nabídl mu ruku. Ten se na něho podíval, usmál se a
potom ruku silně stiskl.
Když už měli loučení za sebou, všichni se zastavili před mimozemskou bytostí.
Slova se ujal Paul. Chtěli bychom vám všichni poděkovat…
Není třeba děkovat. Jsme rádi, že jsme vám mohli nějak prospět.
Pokusíme se lidi na Zemi přesvědčit o tom, že vám mohou důvěřovat.
Prokážete nám tím velkou službu. Chtěli bychom vám něco nechat na památku, řekla bytost. Z
podlahy hangáru se vysunulo něco jako stolek a na něm leželo pět zlatavých vajíček. Lai jedno
opatrně vzala do ruky.
Co je to? zeptala se. Předmět příjemně hřál.
Bytost vyslala cosi, co se vědci naučili dešifrovat jako náhradu úsměvu. Je to něco jako encyklopedie.
Jsou v ní zaznamenány základní rysy naší civilizace, myšlenky, které považujeme za důležité a teorie,
které uznáváme. Obyčejně takovéto přenašeče nepoužíváme, protože všechno je zaznamenáno v naší
mysli, ale domnívali jsme se, že byste podobnou pomůcku mohli potřebovat, pokud byste nás chtěli
blíže poznat.
Všichni pocítili rozpaky. Děkujeme vám za váš dar a hlavně za vaši důvěru, vyslala Lai a nenápadně se
rozhlédla po svých společnících, jestli někdo náhodou něco neschovává za zády, ale nic neuviděla. Je
nám líto, že my pro vás nic…
Neomlouvejte se. Víme, že jste neměli kde dar vzít a ani ho od vás nepožadujeme. Obohatili jste nás
už tím, že jste s námi rozmlouvali. Doufáme, že toto vzájemné obohacování bude pokračovat. Ale teď
už jděte, ať na svůj domovský svět dorazíte co nejdříve. Ať vás provází světlo a zůstane s vámi.
„Tak už jděte, ať na vás doma dlouho nečekají,“ vybídla je Jana.
Bylo těžké rozloučit se s přáteli a dokonce i s mimozemšťany a s místem, kde strávili několik velmi
zajímavých dnů. Aby šel příkladem, Paul jako první nastoupil do Fortuny a za ním následovali i ostatní.
Pohledem přejížděl po dobře známých křivkách lodi, až došel až na hlavní palubu. Když se všichni
připoutali, okamžitě si uvědomil první problém. Nevěděl, jak má s lodí odstartovat, aniž by sežehl
všechny za ní.
Neboj se, všechno je vyřešeno, ozval se mu v hlavě známý hlas bytosti. Paul se chtěl zeptat jak, ale
nestihl to, protože hangár a celá základna se náhle jakoby zázrakem octla za Fortunou.
Paul se usmál. Děkuju, vyslal. Loď už držela jen slabá gravitace měsíce. Neměl atmosféru, takže
překonání jeho přitažlivosti pro Fortunu stavěnou pro vesmír nepředstavovalo větší problém. Když se
konečně vznášeli na bezpečném orbitu a Paul měl čas trochu přemýšlet, opřel si hlavu do sedadla.
„Takže tu lehčí část máme za sebou,“ řekl tiše. Henry cosi zabručel. Paul zadal první výpočty, sklopil si
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sedadlo tak, aby si mohl lehnout a připevnil si okolo sebe pásku teleportu. „Nevím jak vy, ale zatímco
počítač bude provádět výpočty, já si schrupnu. V poslední době toho na mě bylo nějak moc,“ řekl, a
aby svoje slova potvrdil, zívl. Skutečně se cítil ospalý, i když teprve nedávno vstal. Zavřel oči. No,
začíná to být zajímavé. Jsem zvědavý, jak se bude Brown tvářit, až zjistí, že jsme opravdu přiletěli.
Moc velkou radost mít asi nebude, pomyslel si ještě a cítil, jak se propadá někam dolů do měkkého
zapomnění.

XI.
Prezident Federace národů seděl za stolem a mnul si oči. Za poslední dny toho moc nenaspal a byl
velmi unavený. Nic se nevyvíjelo podle jeho představ. Asistentka mu přepojila hovor. Byl to velitel
pozemních sil a prezident z jeho výrazu téměř okamžitě poznal, že něco není v pořádku. „Ano? Co se
stalo?“ začal prezident.
„Pane prezidente… přihodila se nám velmi nemilá věc…“
Brooken si promnul čelo. „Nezdržujte, prosím vás. Prohráli jsme někde?“
Velitel skoro neznatelně přikývl. „Ano. Na několika místech jsme se museli stáhnout.“
„Proč?“ zeptal se prezident stručně a jeho hlas budil dojem, že ho to vlastně ani nezajímá.
„Nepříteli se podařilo mezi naše pozemní roboty vypustit virus vedoucí k destrukci, takže jsme na
několika místech ztratili významnou část útočných oddílů.“
Brooken přikývl. „Škodu co nejrychleji nahraďte a snažte se nepřítele držet na jeho území. Nerad
bych, aby se role obrátily. Máte ještě něco?“
Velitel očividně pookřál. „Mám pro vás i dobrou zprávu. Na jiné části fronty se nám naopak podařilo
zlikvidovat mnoho nepřátelských strojů a postupujeme kupředu. Bohužel v sobě mají autodestrukční
program, který brání neoprávněnému vniknutí, takže jsme je zatím nemohli prozkoumat.“
Brooken nejevil žádné známky nadšení, nakonec se ale přece jenom trochu usmál. „Výborně.
Pokračujte a nezapomínejte na stanovenou strategii. Zatím nashledanou.“
„Nashledanou.“
Jakmile velitelova simulace zmizela, zavolal Brooken šéfovi rozvědky.
Nenápadný muž se na prezidenta přívětivě usmál. „Dobrý den, čím vám mohu posloužit?“
„Dobrý den,“ odpověděl Brooken a potlačil zívnutí. „Chtěl jsem se vás zeptat, jak pokračuje pátrání
po našich lidech ve Společenství. Oni zatím na moje výzvy nereagují, takže bych chtěl vědět, jak na
tom jsme.“
Z tváře před ním úsměv nezmizel, naopak se ještě rozšířil. „Moji lidé ve Společenství na tom
intenzivně pracují. Už přišli na dvě místa, kde jsou ubytováni lidé z Federace, bohužel pouze turisté a
vědci ze sjezdu, po lidech z velvyslanectví jako by se země slehla.“
„Možná jsem si toho jejich tajtrlíka měl nechat taky,“ poznamenal prezident.
Šéf rozvědky se nad tím nepozastavil a řekl: „No, každopádně kontrarozvědka se také činila a přišla
na několik podezřelých občanů Společenství u nás. V nejbližší době je nechám prověřit.“
„Alespoň někdo mi dělá radost,“ řekl prezident a rozloučil se. Nakonec zavolal své tiskové mluvčí.
„Dobrý den, pane prezidente,“ odpověděla, když ji pozdravil. Zdálo se, že je odpočatá a svěží.
„Omlouvám se, že vás zatěžuji takovou banalitou,“ prohlásil Brooken, „ale dneska nemám ani trochu
náladu ukazovat se před novináři. Vy jim to určitě podáte mnohem půvabněji, než bych to svedl já.
Jde o to, že někdo považoval za nutné připomínat mi hrůzy války a ptá se, jak je možné, že jsem něco
takového dopustil. Je to oficiální petice za ukončení, cituji, nesmyslného prolévání krve, které lidstvo
snižuje do pozice barbarů. Prý se na moje stanovisko k té petici ptala už i média. Tak jim prosím nějak
vysvětlete, že já nemůžu jenom tak říct, ruším válku a vy, pane císaři, pokud nejste barbar, tak ji
zrušíte taky. Protože kdyby to barbar byl a nepochopil by moje kavalírské gesto, mohlo by se stát, že
by to nesmyslné prolévání krve rozšířil i na naše území, což by se těm pisatelům asi taky moc
nezamlouvalo.“
Tisková mluvčí se zasmála. „Spolehněte se, pane prezidente.“
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„Jsem vám zavázán,“ prohlásil prezident a zavěsil. Vypnul iluzor a povzdechl si. Cítil se úplně
vyčerpaný. „Jenom už ne žádní mimozemšťané, žádné další války, žádné petice! Prosím. Alespoň
dneska už ne,“ řekl tiše.
***
Ann se protáhla a chystala se předat službu dalšímu navigátorovi. Když si všimla, že na signalizátoru
v rohu místnosti bliká světlo, rychle službu předala a šla se podívat na další zprávu z mimozemské
základny. V místnosti vedle stál malý stůl a jako u všech ostatních i u něj byly sluchátka a obrazovka.
Posadila se a přehrála si zprávu. Když zjistila, o co jde, chvíli jen zírala na obrazovku. Co je to pro
všechno na světě napadlo? Copak se u těch mimozemšťanů dočista zbláznili? V prvním okamžiku
nevěděla, co má dělat. Představa, že se jen tak naslepo a bez povolení vědci vydali na zpáteční cestu,
ji vyděsila. Přiložila si ke rtům sepnuté ruce a chvíli přemýšlela. Nakonec trochu pokrčila rameny a
spojila se s vedoucím směny, který patřil k lidem, kteří věděli, co se s posádkou Fortuny stalo.
„Omlouvám se, že ruším, ale přišla zpráva z mimozemské základny.“ Když mu vysvětlila, oč jde,
vedoucí směny doslova soptil. Astronauti totiž nejenže porušili veškeré bezpečnostní předpisy, ale
odletěli bez povolení, takže nikdo nekontroloval jejich zdravotní stav. „Co budeme dělat?“ zeptala se
Ann.
„Budeme to muset oznámit prezidentovi. Myslím, že je zbytečné o tom teď říkat ostatním
navigátorům z mise, protože by stejně nic nevyřešili. Nechápu, co tím ti blázni chtěli dokázat. Teď už
jsou dávno na cestě a nám způsobí jen komplikace. Jenom to prosím vás nikomu neříkejte.“
Ann zavrtěla hlavou. „Nebojte se.“ Nervózně se hryzla do rtu. „Co myslíte, že prezident udělá?“
„Nevím. Ale rád nebude.“
***
Brown si nahrávku musel pustit dvakrát, aby vůbec dokázal pochopit, že to astronauti myslí vážně.
„Pane prezidente, je nám líto, že vám sdělujeme pro vás tak nepříjemnou věc, ale považovali jsme za
nutné upozornit vás na to předem.“ Mluvil Paul. „Po vyslechnutí vašeho vzkazu jsme se společně
dohodli na následujícím postupu. Jana Kelečková a David Peller zůstanou na mimozemské základně a
budou studovat objevenou mimozemskou rasu. Já, Luisa Vikinsová a Henry Fox se vydáme na
zpáteční cestu k Zemi. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli po zvážení všech pro a proti. Bohužel
nesouhlasíme s vaším názorem, a i když to pravděpodobně budete považovat za vzpouru, shodli jsme
se, že to, co chceme udělat, je nejlepším možným řešením. Chtěl bych vám objasnit důvody, které
nás k tomuto rozhodnutí vedly. Já ani ostatní členové výpravy si nemyslíme, že nejlepším řešením
situace je vyčkávání. Jednak proto, že informace o objevení mimozemšťanů se dlouho neutají a lepší
by bylo ji podat včas a nezkreslenou, a jednak kvůli projektu přestěhování lidí na Insanii. Nevím, jestli
nad ním ještě pořád uvažujete, ale my ano a proto si myslíme, že mnohem lepší bude vrátit se co
nejdřív. Ještě bych rád zdůraznil, že jako kapitán přebírám za celou akci plnou zodpovědnost. Tolik
k oficialitám. Pane prezidente, všem nám je líto, že tohle musíme udělat, ale opravdu se nám to jevilo
jako nejlepší řešení. Doufám, že nás pochopíte. Zatím nashledanou.“
Brown by nejraději křičel, ale místo toho se jen zhoupl v křesle a trochu křečovitě sepjal ruce. „No to
je ohromné,“ pronesl ke stropu a v duchu se bavil absurditou celé situace. Nevěděl, jestli se má smát
nebo plakat, a tak raději neudělal ani jedno a jen vrátil křeslo do původní polohy. Nejlepší řešení.
Opravdu, našli to nejlepší z nejlepších. Do chaosu a jakž takž utišené hysterie z toho, že možná všichni
umřeme, do války se Společenstvím si klidně vpadnou oni i s těmi mimozemšťany. Jakoby nestačilo, že
mimozemšťané vůbec existují, oni to ještě musejí rozmáznout, aby o tom věděla celá Zeměkoule. A
hysterie může vesele začít nanovo. Vlastně proč ne? A co mám dělat já? Jak ušlechtile na sebe vzal
Belner veškerou zodpovědnost! Jenomže v konečném důsledku za jejich šílenou nedomyšlenou akci
budu mít zodpovědnost zase jenom já. Já to budu muset vysvětlovat prezidentovi, já budu muset říkat
lidem, že věci zase nejsou tak, jak byly. A on si bude připadat jako hrdina. Co vlastně chtějí dělat? A co
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si myslí, že budu dělat já? Přejel si dlaněmi po obličeji. No nic. Prezident bude mít opravdu radost,
pomyslel si.
Když prezidentova asistentka viděla, jak se tváří, jen kývla a beze slova ho přepojila.
Brooken vypadal trochu lépe než posledně, ale tmavé kruhy pod očima mu zůstaly. „Podle vašeho
výrazu soudím, že opět nemáte dobré zprávy,“ konstatoval suše.
Brown zavrtěl hlavou. „Ne, to opravdu nemám.“
„Další mimozemšťané?“
Brown se pokusil o úsměv. „Ne. Tentokrát jde o výpravu na Insanii. Vypadá to, že se pokoušejí o cosi
jako vzpouru.“ V krátkosti prezidentovi vylíčil situaci.
Brooken ho ani jednou nepřerušil, jen si občas přejel dlaněmi přes oči, jako kdyby se zoufale snažil
udržet pozornost a nedařilo se mu to. Brown s ním nemohl než soucítit. „A co chtějí dělat, až se
dostanou na oběžnou dráhu Země?“ zeptal se Brooken.
Brown zavrtěl hlavou. „Netuším,“ odpověděl a povzdechl si.
„A proč to vůbec udělali? Nechápu, proč riskují.“
„Chtějí dokončit plán s vystěhováním lidí na Insanii a bojí se, že by to nestihli.“
Brooken zavrtěl hlavou. „Výzkum ten projekt přece oficiálně ukončil, ne?“ zeptal se.
Brown chvilku váhal s odpovědí. „V podstatě ano, ale to bylo v situaci, kdy jsme nevěděli, co s vědci
je.“
Brooken trochu povytáhl obočí. „A teď se váš názor změnil?“ zeptal se trochu kousavě.
„Při troše dobré vůle by se projekt dal stihnout. Ale ne pokud by výprava na neurčito zůstala
mimozemské základně. Nikdo by se nepřestěhoval na planetu, ze které se ztratila průzkumná
výprava. Proto se chtějí co nejrychleji dostat domů. I přes můj zákaz.“
Brooken se trochu zasmál. „A myslíte, že se někdo bude chtít přestěhovat na planetu, na které se
průzkumná výprava čímsi přiotrávila? Ostatně, když už jsme u toho, myslíte si, že se někdo bude chtít
přestěhovat na planetu v sousedství mimozemšťanů? O tohle teď ale stejně vůbec nejde. Jde o to, co
říct lidem, pokud vůbec něco. To, že se astronauti vrátili, dlouho tutlat nemůžeme.“
„Můžu jim přikázat, aby zůstali na oběžné dráze a nevysílali žádné informace, dokud jim to
nepovolím,“ řekl Brown, ale dobře věděl, že to je naivní nápad.
„Víte, že by stejně neposlechli. Budete muset udělat nějaké prohlášení, ovšem já taky. Jenom
doufám, že ti lidé budou mít tolik rozumu, aby nevypouštěli informace o Janusanech. Stejně způsobí
potíží až dost. Mimochodem, až se s vámi spojí, pozdravujte je ode mě a zeptejte se jich, co tím
zamýšleli. Zatím to vypadá jako dětinský pokus dokázat si, že se umí vzepřít autoritě. Předpokládám,
že před výpravou měli psychologické posudky v pořádku, takže se něco změnilo až po té prodělané
nemoci nebo otravě, či co to vlastně bylo. Nebo je ovládají mimozemšťané. V každém případě je tahle
situace velmi ošemetná.“ Brooken se na chvíli odmlčel a zadíval se na Browna. „Zkuste jim vysvětlit,
že svým příletem situaci nijak nezlepšili. Třeba potom začnou jednat podle pokynů.“ Brown nepatrně
přikývl. „Ještě něco. Za jak dlouho přiletí?“ zeptal se Brooken.
„Pokud všechno půjde dobře, pak za tři dny.“
Brooken kývl. „Dobře. Máme tři dny čas se na ně připravit. Přichystejte si prohlášení pro lidi, já vás
podpořím.“ Chvilku to vypadalo, že chce ještě něco dodat, ale potom téměř neznatelně zavrtěl
hlavou a rozloučil se.
Tahle doba je prokletá, blesklo Brownovi hlavou. Nebo jsme prokletí my. A utéct není kam.
***
„Johne, někdo ti volá,“ zavolala Lilian z kuchyně. „Zase sis tady nechal iluzor. Mám ti ho přinést?“
John trochu vzdychl. „Já si pro něj dojdu,“ zavolal zpátky. Zvedl se od pracovního stolu a zjistil, že ho
brní pravá noha. Ušklíbl se a dobelhal se do kuchyně. „No, kdo mě zase otravuje,“ zabrblal, když do
ruky bral iluzor. „Půjdu s tím vedle, tady je docela hluk,“ řekl ještě. Ann. Co se zase stalo? přemýšlel
po cestě. V pracovně hovor přijal.
„Příjem,“ řekl. Nezapnul iluzor, ale předpokládal, že Ann ví, komu volá.
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„Ahoj Johne. Neruším?“
„Ani ne,“ odpověděl John a rozpačitě se přitom podíval na rozdělanou práci. „Co potřebuješ? Nebo
ještě lépe. Stalo se něco?“
„Mohl bys přijet do Výzkumu? Vím, že máš hodně práce, ale asi tě tady budeme potřebovat.“
„Proč?“
Zdálo se, že Ann trochu zaváhala. „To uvidíš na místě.“
„Počkej. To přece nemyslíš vážně. Přece nepůjdu do Výzkumu od rozdělané práce kvůli nějaké
banalitě.“
„Promiň, ale nechci ti to vysvětlovat po telefonu.“ John zavrtěl hlavou. „No tak dobře. Jako vždy,
podle rozkazu. Jenom bych ještě rád věděl, proč mi voláš ty.“
„Protože jsem tady momentálně…“
„Nebo ne. Radši mi to nevysvětluj. Za pár minut jsem tam. Mám si něco brát s sebou?“
„Nemusíš. A děkuju.“
John ukončil hovor a minipočítač si zasunul do kapsy.“ „Lilian, musím do Výzkumu,“ zavolal.
Lilian za ním za chvilku přišla. „A proč, prosím tě?“
„Nevím. Předpokládám, že je to nějaká supertajná akce.“ Zasmál se. „Nevím, kdy se vrátím. Kdybych
to nestihl do oběda, že mi tu omáčku necháš do večera, já si ji ohřeju.“
Lilian se usmála. „Dobře.“
„Pokusím se vrátit co nejdřív.“
Všechna parkovací místa před budovou Výzkumu byla obsazená, a tak John musel několikrát objíždět
okolní ulice, aby nějaké našel. Protože nevěděl, kam jinam by měl jít, zastavil se u Ann v kanceláři.
„Tak jsem tu,“ prohlásil, když otevřela.
„To je dobře,“ opáčila. Všiml si, že je nervózní. Byla trochu bledší než obvykle a měla rozkousané rty.
„Co se děje?“ zeptal se John.
„Pojď dál,“ řekla Ann a usadila ho na židli. „Bude to trochu složitější. Nebudeš potřeba jako fyzik, ale
spíš jako autorita.“
To Johna udivilo. „Cože? Já jako autorita?“
Ann přikývla. „Budu ti muset vysvětlit několik věcí. Vybrali si mě ostatní, tak doufám, že to svedu.“
John byl čím dál tím udivenější. „Ostatní? Kdo ostatní?“
Ann se jenom trochu pousmála. „Asi si pamatuješ ten zmatek s objevením astronautů.“
„Jasně že jo. Nejdřív se prý objevili, potom se éterem začaly šířit jakési podivnosti a nakonec jsem se
dozvěděl, že to byla kachna.“
Ann se rozpačitě zadívala na ruce. „Nebyla to kachna,“ prohlásila. John jenom povytáhl obočí. „Po
pravdě řečeno, to že se objevili, je jenom část pravdy.“
Když mu Ann vyjasnila celou situaci, objevil se na Johnově tváři pobavený úsměv. „Skvělé. Takovou
situaci jsme tu ještě neměli, to je pravda. No a co je potřeba ode mě?“
Ann se také usmála, ale Johnovi se zdálo, že je ten úsměv jaksi unavený. „O tom, že Fortuna přiletí, ví
zatím minimum lidí. Dneska později odpoledne už by měla být tady. My jako zasvěcenci jsme měli
poradu s prezidentem a dohodli jsme se, že by bylo zbytečné plašit lidi moc dopředu. Takže Brown za
chvíli vystoupí s prohlášením, že v průběhu dneška k Zemi přiletí dlouho postrádaná výprava a tak
dále. Jakmile se Fortuna opravdu octne na oběžné dráze, začneme s ní komunikovat. Prezident
nechce, aby astronauti vypustili informace o Janusanech, takže budeme doufat, že budou
komunikovat na uzavřeném pásmu.“
„Pořád nechápu, k čemu jsem tady já.“
Ann si trochu povzdechla. „Nevím, jestli se ti bude tvá role líbit. Protože se s astronauty známe,
budeme mít my dva za úkol přesvědčit je, aby nedělali problémy a čekali na pokyny.“
„Jasně. A co když neposlechnou?“
Ann pokrčila rameny. „No, to právě nikdo neví. Jakmile se někdo dozví, že se na Zemi vrátili lidé, kteří
na cizí planetě pravděpodobně prodělali nějakou nemoc, určitě se začnou šířit fámy o smrtelné
nákaze a kdoví co ještě.“
John přikývl. „A jaké jsou plány dál? Tedy ohledně astronautů.“
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„Nevím, ale předpokládám, že nějakou dobu budou parkovat na oběžné dráze a potom budou
přemístěni do karantény.“
John trochu stiskl rty. „Takže projekt s Insanií stejně dokončený nebude.“
Ann zavrtěla hlavou. „To by se asi musel stát nějaký zázrak.“
John se zvedl ze židle. „Tak dobře. Co budeme dělat do příletu Fortuny?“ zeptal se.
„Musíme se s ostatními poradit, jak budeme postupovat.“
***
Paul se pomalu probral. Věděl, že ho za chvilku začne příšerně bolet hlava, ale zatím ho to netrápilo.
Před očima se mu mihlo všechno, co v posledních dnech prožil, a když se dostavila nervozita, probudil
se úplně. Otevřel oči a první, co uviděl, byl Henry, jak se s bolestivým výrazem sklání nad lékárničkou.
„To snad ne. Kde jsou ty zatracený prášky?!“ Paul se trochu usmál, ale za chvilku se chytil za hlavu a
hlasitě zaúpěl.
„Dobré ráno,“ zamumlal. Henry po něm hodil pohled rozzuřeného bizona a dál se přehraboval
v lékárničce. Nakonec vítězoslavně zvedl ruku s krabičkou prášků a jeden si hned vzal. Paul ho
napodobil a podal krabičku Lai, která se mezitím už také vzbudila. Všichni počkali, až prášky zaberou a
potom se spokojeně opřeli do sedadel.
Henry si vzdychl. „Když jsem se probudil, první, co mě napadlo, bylo, že jsem se musel strašlivě opít.
Paule, taky ses cítil, jako kdybys měl čtyřnásobnou kocovinu?“
Paul se zasmál. „Nejmíň osminásobnou.“
Lai zívla. „Chce se mi spát,“ prohlásila. „Nechápu, jak můžu být ospalá po třídenním nepřetržitém
spánku.“
„Protože to nebyl třídenní spánek, ale jenom okamžik, kdy jsme trčeli v jiném rozměru jako
energetické impulzy,“ odpověděl Henry.
Paul vstal a protáhl se. „Asi bychom měli zkontrolovat, jestli o nás už ví.“
„Myslím, že bychom se hlavně měli poradit, co vůbec chceme dělat,“ navrhla Lai.
Paul přikývl. „To je pravda.“
„Co myslíš, že budou dělat tam dole?“ zeptal se Henry.
Paul pokrčil rameny. „Předpokládám, že nestojí o skandál, takže asi budou chtít, abychom potichu
zmizeli.“
„A vyhovíme jim?“
„K čemu bychom celou tuhle maškarádu dělali, kdybychom se potom jednoduše stáhli z jeviště?“
opáčil Paul.
„No jasně. Mně to jenom po té teleportaci ještě moc nemyslí.“
„Tak jdeme na to,“ řekl Paul a zapnul senzory. Byl nervózní a nevěděl, jestli udělal to, co udělat měl.
Ale věděl, že ostatní ho podpoří, když bude potřeba, a to ho povzbuzovalo. Chvilku hledal správnou
frekvenci a potom se z reproduktorů ozval Annin hlas.
„Fortuno, tady Perth, jestli slyšíte, odpovězte, posílám kódy pro šifrování. Používejte je, prosím.
Konec.“ Vzkaz se v pravidelných intervalech opakoval.
Paul se zhluboka nadechl. „Tak jo. Myslím, že je čas zahájit představení. Nebude vám vadit, když
budu mluvit já? Přece jenom jsem kapitán.“
„Klidně mluv. Jsi tady nejvýřečnější,“ řekla Lai a Henry souhlasil.
Paul se usmál, zapnul vysílání na úzkém pásmu a nastavil šifrování. „Perthe, tady je Fortuna,
bezpečně jsme zaparkovali na oběžné dráze, zachytili jsme vaši zprávu, konec.“ Na odpověď z Perthu
museli chvíli čekat kvůli zpoždění. To mohla být výhoda, protože měli možnost promyslet si další
postup.
„Nechcete něco k jídlu?“ zeptala se Lai. „Klidně vám pro to skočím. Být vámi, tuhle nabídku bych
rychle přijala, mohla bych si to rozmyslet.“
Paul se naklonil k Henrymu a nahlas zašeptal. „Má pravdu. V takové velkodušné náladě nebývá
často.“
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Potom se otočil k Lai a usmál se. „Tak dobře. Byla bys moc hodná, kdybys mi přinesla zelený čaj a
něco k tomu, volbu nechám na tobě.“
„Mně taky,“ přidal se Henry.
„Dobře. Kdyby něco, tak mě zavolejte,“ řekla.
Za okamžik se znovu ozval Annin hlas. Zněl trochu přiškrceně. „Ahoj. Jsem ráda, že vás zase slyším,
ale byla bych ještě raději, kdybyste se vrátili za trochu jiných okolností. To, co jste udělali, byla pěkná
pitomost. Nejenže tím ničemu neprospějete, ale naopak můžete vyvolat paniku. Je tady se mnou i
pan prezident a chtěl by se vás zeptat, proč jste to udělali a co tím chcete dokázat. Paule, prosím tě,
nedělej už žádné další nedomyšlené kroky a hlavně nevypouštějte žádné informace o Janusanech.
Zatím konec. Ozvěte se.“
Paul si povzdechl. Vrátila se Lai a na tácu měla tři šálky čaje a tři housky. „Už se to nese. Ještě mě
napadlo, že bychom měli srovnat čas s Perthem.“
Henry přikývl. „Právě se nám zase ozvala Ann. Máme Brownovi sdělit, čeho tímhle chceme docílit."
„Tak co hezkého jim povíme?“ zeptal se Paul a trochu usrkl čaje. „Tady Fortuna. To, čeho chceme
dosáhnout, jsem vysvětlil už v předchozí zprávě, ale když to potřebujete zopakovat, tak prosím.
Nepřipadalo nám správné zůstat na mimozemské základně a čekat, protože nevíme, jak dlouho by to
trvalo a my chceme dokončit projekt na Insanii. Co se týče mimozemšťanů, nemáme v úmyslu o nich
vypouštět žádné informace, pokud si to nepřejete, i když si tedy myslím, že tohle konkrétně je velká
chyba. Chceme povolení přistát a pokračovat v projektu s osídlením Insanie. K zažehnání hrozby
močálů by stačilo je vysušit, o žádných dalších nástrahách nevíme. Vím, že asi nebude lehké
přesvědčit hlavně odbornou veřejnost o tom, že nepřestavujeme žádnou hrozbu, proto bude nutná
dočasná karanténa. Pane prezidente, doufám, že jste od projektu úplně neupustil. Je mi opravdu líto,
že působíme takové potíže, ale sám asi dobře víte, že jinak by se na nás úplně zapomnělo. Konec.“
Když přišla další zpráva, připadala astronautům po předchozím tichu hlasitá jako rána z děla.
„Zdravím vás. Doufám, že si uvědomujete, co děláte, protože to velmi usnadní vzájemnou
komunikaci.“ Tentokrát mluvil sám prezident. „Považuji se za celkem tolerantního člověka a dokážu
leccos prominout. Tohle je ale příliš. Nejenže jste neposlechli přímý rozkaz, ale navíc jste ohrozili sebe
a majetek Vědeckého výzkumu Federace národů. Jediné, co jste zatím dokázali, je, že jste téměř
rozbili už tak dost křehkou rovnováhu mezi klidem a chaosem. Opravdu nevím, co čekáte, že udělám.
Mnohé z vašich motivů i cílů chápu, ale ne vždycky platí, že účel světí prostředky. Nevím, proč si
myslíte, že vás vůbec nechám ve službách Výzkumu, natož abych zrovna vám dovolil pokračovat
v projektu. Co se týče přistání, povolím ho a pošlu pro vás modul, ale jen pokud budete souhlasit
s mými podmínkami. Jinak na oběžné dráze můžete trčet do aleluja. Předpokládám, že máte dost
rozumu a opravdu nehodláte strašit lidi zprávami o mimozemšťanech. Proto bude nejlepší, když se
v klidu odeberete sem, do Perthu. Potom rozhodnu, co s vámi udělám. Potvrďte, že jste všemu
rozuměli a já vám potom pošlu podmínky přistání. Zatím končím.“
I když čekali, že prezident bude rozzlobený, přece jen se po sobě astronauti trochu zaraženě podívali.
„Znělo to dost naštvaně,“ podotkl Henry.
„No, to tedy znělo,“ odpověděl Paul.
„Co budeme dělat?“ zeptala se Lai.
Paul pokrčil rameny. „To, co dosud. Čekat a doufat.“
„Tak snad, abychom odpověděli, ne?“ řekl Henry. „Mám pocit, že tahle výměna názorů bude velmi
zajímavá.“
Paul se trochu pousmál a přikývl. „Tady Fortuna. Pane prezidente, jsme rádi, že vás slyšíme. Rozuměli
jsme všemu. Zatím se nebudu vyjadřovat k vašim návrhům, počkáme, až nám sdělíte podmínky pro
přistání. Zatím konec.“
„Opravdu by nás tady nechal trčet?“ zeptal se Henry.
„Je toho schopný,“ odpověděla Lai. „Ale my zase můžeme udělat pořádný humbuk. A ani do něj
nemusíme zapojovat mimozemšťany.“
Za chvíli se znovu ozval Brownův hlas. „Jsem rád, že jste mě pochopili. Tak tady jsou ty podmínky.
Podřídíte se pokynům z Perthu a budete dělat přesně to, co vám řekneme. Nebudete vysílat na jiném
pásmu než na tomto, a to šifrovaně a podrobíte se dočasné karanténě. Neslibuji vám nic z toho, co
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požadujete, jenom vás nechám dopravit v pořádku do Perthu. Pokud na podmínky nepřistoupíte,
dám vám dvoudenní lhůtu na rozmyšlení a pokud nebudete souhlasit ani potom, přerušíme s vámi
aktivní kontakt. Ponechávám na vašem vlastním zdravém rozumu, jestli budete rozšiřovat nějaké
informace a způsobíte jimi zmatek. A mám ještě zprávu speciálně pro vás, Paule Belnere. Protože jste
jako kapitán přijal zodpovědnost za celou akci, budete také odpovídajícím způsobem potrestán jen
vy. Doufám, že jste si vědom, co to obnáší. Nebudu si před vámi na nic hrát. Jsem opravdu rozčílený a
nemyslím si, že by mě to hned tak přešlo. Zatím konec.“
Paul stiskl rty a trochu trhnul hlavou. Cítil něco jako rezignaci. Obrátil se na ostatní. Henry i Lai se na
něho rozpačitě dívali. Paul se pokusil o úsměv, ale cítil hořkost a tak i úsměv vypadal spíše jako
úšklebek. „No, tak jste to slyšeli. Vlastně už nemáte kapitána. Můžete převzít velení.“ Lai chtěla něco
říct, ale rozmyslela si to.
Henry vstal. „Snad nebude tak zle. Browna to za chvíli přejde.“
Paul zavrtěl hlavou. „Nepřejde. Když mi to sdělil přes oficiální kanál, už to nevezme zpátky. Prakticky
jsem dostal výpověď.“
Lai se mu podívala do očí. „Paule, i kdyby to byla pravda, ještě pořád jsi kapitán. Aspoň tady na
Fortuně. Henry, doufám, že se mnou souhlasíš.“
Henry se trochu ošil. „Je to jasné. Brown se nás snaží navnadit představou, že nám dvěma se nic
nestane a odskáče to jenom Paul, takže máme převzít velení. Takovouhle podpásovku jsem od něho
opravdu nečekal.“
Paul se chtě nechtě usmál. „Já bych řekl, že je to celkem pochopitelné. Potřebuje nás dostat co
nejrychleji na Zem.“ řekl. „Je na vás dvou, jak se rozhodnete.“
Lai se nesouhlasně zamračila. „Ne, Paule, to bys měl moc jednoduché. Asi se ti to bude zdát nefér, ale
rozhodnutí je na tobě. Pokud se rozhodneš, že se vzdáváš místa kapitána, budeme to respektovat a
velení převezme někdo z nás. Pokud se rozhodneš, že dokud jsi na Fortuně, jsi i kapitán, zůstaneš jím.
Henry, jsi pro?“ Henry zamručel na souhlas.
Paul se skoro proti své vůli potěšeně usmál. Dobře ví, že se sám nedokážu odsoudit do podřízené role.
Povzdechl si a vstal. „Tak dobrá. Pustíme se do toho, proč jsme přiletěli,“ řekl a obrátil se ke
komunikátoru. „Tady Fortuna. Poslechli jsme si vaše podmínky. Souhlasíme s nimi, jen pokud nám
bude umožněno znovu říct lidem o možnosti osídlení Insanie. Pokud s tímto nesouhlasíte, potom
bohužel. Pane prezidente, co se týče mé osoby, respektuji vaše rozhodnutí a souhlasím s ním. Zatím
konec.“ Bylo ticho. Všichni čekali, co Brown odpoví.
„Mám chuť nadávat, ale nerad bych při komunikaci s vámi používal silné výrazy. Nechápu, proč z toho
děláte takové drama. Mluvit o Insanii můžete, kolik chcete, ale až potom, co vás pustíme z karantény.
Co se týče toho osídlení, už jsem vám myslím dost jasně vysvětlil, že projekt byl zastaven a vy s tím
nic nenaděláte. Pokud chcete mluvit o možnosti přesídlení na Insanii, klidně to dělejte, ale ne mým
jménem. Je mi líto, jakou z toho děláte frašku, ale co se dá dělat. Předpokládám, že mě chcete
přinutit v projektu pokračovat. Můžu vám garantovat, že takhle se vám to nepodaří. Buďte si jistí, že
já bych klidně pokračoval dál, ale zaprvé, nemáme finance, zadruhé, na přesídlení bychom nezískali
povolení od prezidenta a zatřetí jsou tady ti zpropadení mimozemšťani. Už jenom kvůli nim bych
otázku Insanie raději neotevíral. Ale dělejte si, co chcete. Pokud stojíte o to, dostat se bezpečně na
Zemi, sdělte mi to, pokud ne, klidně si zůstaňte na oběžné dráze. Moje stanovisko znáte.
Mimochodem, jsem velice rád, pane Belnere, že jste moje rozhodnutí akceptoval. Alespoň v něčem
se shodujeme. Zatím konec.“
Paul se tázavě podíval na Lai Henryho. „Tak co?“
Lai zívla. „Já do toho jdu,“ prohlásila.
„Proč ne. I když ono je to vlastně jedno. Browna jsme naštvali, mise byla splněna. Ale klidně tady
můžeme zůstat, mně se na Fortuně líbí,“ řekl Henry.
„Dobře,“ souhlasil Paul. Nadechl se, aby poslal poslední zprávu. „Tady Fortuna. S vaší nabídkou
bohužel nesouhlasíme, zůstáváme na oběžné dráze.“
Odpověď přišla vzápětí, jako kdyby to Brown čekal. „Vaše volba. Lhůta, kterou jsem vám dal, ještě
trvá, kdybyste si to rozmysleli, zavolejte. Konec.“
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***
Ann se opřela a založila si ruce na prsou. Zjistila, že má studené dlaně. Trhla hlavou směrem
k Johnovi. „Co si o tom myslíš?“ zeptala se.
John pokrčil rameny. „Co bych si měl myslet?“ opáčil. Před chvílí odešel Brown a nezanechal jim
žádné pokyny. „Je to docela jasné. Jenom nevím, co bychom měli dělat.“
Ann stiskla rty a obrátila se na židli obličejem k Johnovi. „To nevím ani já. Ale větší starosti mi dělá, že
nevím, na čí stranu bych se měla přidat.“ John povytáhl obočí. Ann si unaveně promnula oči. „Víš, já
prezidenta chápu. Porušili jeho příkaz a on nemůže připustit, aby ztratil autoritu, ale na druhé straně
mají pravdu i oni. Jenom zvolili hrozně nešťastný způsob, jak to dokázat. Nevím, co mám dělat.“
„Musíš se rozhodnout sama. Pokud považuješ za vhodné nějak jim pomoct, udělej to, jinak ti poradit
neumím.“
Ann zavrtěla hlavou a nasadila si sluchátka. „Fortuno, tady je Ann. Nechci vám vyčítat, co jste udělali,
teď už je to stejně jedno. Jenom vám chci říct, že to, co prezident říkal, myslel vážně. Já vás chápu,
opravdu, ale nevím, jestli takhle dokážete prezidenta přesvědčit. Asi bych vás měla přemlouvat,
abyste poslechli a přistáli, ale já to nechci dělat. Všichni tři jste dospělí lidé a musíte nést
zodpovědnost za své činy. Jenom doufám, že se to celé co nejdřív vyřeší a vy se budete moci vrátit.
Henry, chtěla bych být co nejdřív s tebou. Konec.“
Ann chvilku jen seděla a dívala se na obrazovku. „Myslíš, že už můžu jít domů?“ zeptal se John.
Ann pokrčila rameny. „Nevím, třeba tě bude prezident ještě na něco potřebovat.“
„Tak to bych se ho asi měl zeptat. Nehodlám tady zbůhdarma strávit noc.“
Ann apaticky přikývla. „Mám mu zavolat?“ zeptala se.
„Buď tak hodná,“ souhlasil John.
Ann začala volat a předala hovor Johnovi. Proč jenom všechno musí být tak složité? Copak se tahle věc
nedá vyřešit rozumně bez komplikací? Asi ne. Uvědomila si, že ji pálí oči a znovu si je promnula.
„Máme se je prý snažit přesvědčit, aby souhlasili,“ prohlásil John po chvíli.
Ann zvolna zavrtěla hlavou. „To snad ne. Jak to asi tak máme udělat?“
John pokrčil rameny. „Netuším.“
Ann znovu zavrtěla hlavou. „Jsou to svéprávní lidé, kteří se musí rozhodnout sami. Bylo by pod
úroveň všech, kdybych se je snažila přesvědčovat. Vždyť přece znají všechny podmínky.“
John přikývl. „Myslím si, že prezident udělal chybu, když Paulovi dal takhle jasně najevo, že jakmile
přistane, skončil. Jak Paula znám, tak se tím víc utvrdí v rozhodnutí zůstat na oběžné dráze. Pokud
tedy Lai a Henry nepřevezmou velení, o čemž pochybuju.“
„Asi máš pravdu. Jenomže s tím my nic nenaděláme. A nehodlám obětovat svoje přátelství jenom
proto, abych je dostala na Zem.“
John se posadil. „Já ti nemám jak poradit. Mně se to taky nelíbí. Jenomže třeba má prezident pravdu.
Já do toho nevidím.“
Ann nesouhlasně zamžikala. „Třeba má pravdu. Třeba ne. Ale co jim mám říct? Prezident jim dal až
moc jasně najevo, co se stane, když ho poslechnou. Co bys v takové situaci dělal ty?“
„To přece není důležité.“
„A co je důležité?“
„Co chceš dělat?“ vyhnul se John odpovědi.
„Chci zavolat prezidentovi a říct mu, že nikoho přesvědčovat nebudu.“
John pokrčil rameny. „Je to tvoje volba.“
„Půjdeš domů?“ zeptala se Ann.
Johnův postoj se jí nelíbil, ale snažila se to nedat najevo. „Asi jo. Možná jim ještě pošlu zprávu, jestli
dovolíš.“
Ann měla sto chutí říct ne, ale ovládla se. „Samozřejmě,“ řekla a podala mu sluchátka s mikrofonem.
John se na ni vděčně usmál. Než začal mluvit, chvilku váhal. „Ahoj. Tady je John Evans,“ ozval se
nakonec. „Mám za úkol vás přesvědčit, abyste neblbli a přistáli. Po pravdě řečeno, možná by to
opravdu bylo lepší, ale nařídit vám to nemůžu. Jenom vás prosím, abyste dělali co nejmíň hloupostí.
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Paule, moc mě mrzí to, co prezident řekl. Bohužel s tím nic neudělám. No, ale ať už se rozhodnete
jakkoliv, buďte si jistí, že vám budu držet palce. Konec.“ Sundal si sluchátka a zamyšleně se zadíval na
Ann. „Už asi půjdu,“ řekl nakonec. „Drž se.“
„Ahoj,“ rozloučila se s ním Ann. John jí kývnutím pozdrav opětoval a odešel.
***
„Dobrý večer vážení diváci, vítám vás u sledování pravidelných večerních zpráv.“ Moderátorčin hlas
byl příjemný, možná až moc. Martin někdy uvažoval, jestli moderátoři nejsou jenom simulace,
protože ať mluvili o čemkoliv, vždycky zachovávali stejně přívětivý výraz, který ho občas doháněl
k šílenství. Už se chystal vypnout iluzor a začít něco dělat, ale zaujalo ho, o čem začala moderátorka
mluvit. „Prezident Vědeckého výzkumu Federace národů dnes oznámil, že na oběžnou dráhu naší
planety dorazila loď s dlouho pohřešovanou průzkumnou výpravou na údajně obyvatelnou planetu.
S posádkou lodě byla zahájena komunikace. Prezident Výzkumu potvrdil, že se není čeho obávat.
Jakmile astronauti přistanou, zůstanou nějaký čas na pozorování a v karanténě, aby se vyloučila
možnost infekce.“
Martin vypnul zprávy a našel kontakt na Ann. Přijala hovor, ale nezapnula iluzor. „Ahoj Ann,“ začal
Martin.
„Ahoj Martine. Co potřebuješ?“
„Dívala ses na zprávy?“
„Ne. Proč?“
„Dozvěděl jsem se z nich, že Fortuna je na oběžné dráze.“
Ann se odmlčela. „Je.“
„Neříkáš to, jako bys z toho měla radost.“
Ann se nevesele zasmála. „Jsem unavená.“
„Poslyš, mohli bychom se někde sejít? Docela rád bych se o tom dozvěděl víc.“
„Ještě dneska?“
„Jestli máš volno…“
Ann se zamyslela. „Vlastně proč ne. Zítra začínám až v jedenáct. Tak kdy a kde?“
Teď se zamyslel Martin. „Víš co? Já pro tebe zajedu,“ rozhodl nakonec.
„Dobře, budu čekat,“ souhlasila Ann a zavěsila.
Martin se spěšně převlékl. S Brownem už přerušil veškeré styky, a tak co se týkalo bližších informací o
Výzkumu, byl odkázaný na Ann. Zpráva o návratu Fortuny ho rozrušila. Připomínala mu jinou zvěst,
která se do oběhu dostala docela nedávno a kterou Brown popřel. Bylo to o objevení astronautů.
Martinovi se na tom něco nezdálo a měl podezření, že Brown chtěl něco ututlat. O to víc ho zajímalo,
co se stalo, že se astronauti tak znenadání objevili na oběžné dráze. Za pár minut dorazil k Anninu
domu. Už na něho čekala. „Tak, kam to bude?“ zeptal se Martin, když nastoupila.
Ann jen pokrčila rameny. „Ty jsi mě pozval, ty rozhoduješ.“
„Chtěla bys zajít na večeři?“
„Promiň, ale najedla jsem se už před tím, než jsi mi volal.“
„No tak na skleničku?“
Ann pokrčila rameny. „Třeba.“
Martin se usmál. Zaparkoval před svým oblíbeným podnikem. S Ann si sedli ke stolku pro dva
odděleného od ostatních několika velkými rostlinami, takže vzbuzoval dojem soukromí. Objednali si a
pořád mlčeli.
„No, ptej se,“ vybídla Martina Ann.
Martin zkoumavě hleděl na víno ve sklence. „Já vlastně nic nevím. Jenom to, co říkali ve zprávách.“
Ann tázavě zvedla obočí. „A to bylo co? Já opravdu netuším. A abych ti pravdu řekla, ani nevím, co
všechno ti můžu říct.“
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V místnosti, kde seděli, nebylo moc lidí a okolní stoly byly prázdné, ale Martin se raději nespoléhal na
to, že je nikdo neslyší. „Prosím tě, hlavně mi neříkej nic, o čem si myslíš, že bych neměl vědět. Mohl
bych to někde vykecat.“
Ann se smutně pousmála a trochu se napila. „Vždyť je to jedno,“ řekla. „Pamatuješ se na ten nedávný
humbuk?“ zeptala se. Martinovi chvilku trvalo, než mu došlo, o čem mluví. Přikývl. Ann se trochu
ušklíbla. „No, tak to nebyl jenom humbuk. Byla to pravda.“
„Počkej, počkej, takže…“
„Byla to pravda,“opakovala Ann. „Od a do zet. Nevím, co všechno se k tobě dostalo, ale to teď
nebudeme řešit. Situace je taková, že astronauti přiletěli přes Brownův zákaz. Důsledky si můžeš
vyvodit sám.“ Znovu se napila.
Martin uvažoval. „Takže co bude?“ zeptal se po chvíli.
Ann pokrčila rameny. „To nikdo neví. Záleží to jen a jen na nich.“
„Ale pokud budou vysílat a popřou všechno, co Brown řekl, vznikne z toho jenom zmatek.“
Ann se trochu ušklíbla. „Přesně tak.“
„A prezident s tím počítal?“
Ann si upravila vlasy. „Myslím, že ano.“ Martin to nechápal.
„Ale…“
Ann ho přerušila. „Ale počítal taky s tím, že ti tři nejsou úplně padlí na hlavu.“
„Tři?“ Martin se v tom už vůbec neorientoval. „Vždyť jich bylo šest. Vlastně, pokud byla pravdivá ta
první zpráva, tak už jenom pět, ale proč tři?“
„No přece…“ začala Ann, ale potom si uvědomila, že Martin neměl kde získat znalosti, které měla
ona. „Tak to bude na delší vysvětlování. Ve Fortuně jsou jenom Paul, Lai a Henry. Jana a David,“
zaváhala, „zůstali na základně,“ dodala potom.
„Ale co potom chtěl Brown dělat? Jak by vysvětloval, že se vrátili jenom tři, když se jich mělo vrátit
pět?“
„Nevysvětloval by vůbec nic. Původní plán byl takový, že přemluvíme astronauty, aby se pěkně
potichoučku vrátili na Zem a potom by se uvidělo.“
„Jenomže to nevyšlo,“ dodal Martin celkem zbytečně.
Ann přikývla. „Ne.“ Znovu se napila. „Stejně je to celé na houby.“ Mlčeli.
„Co města?“ zeptala se Ann.
„Ale jo, jde to dobře,“ odpověděl Martin. Zase bylo ticho.
Ann zamyšleně pohupovala sklenkou. „Slyšel jsi o té nové sektě?“ zeptala se po chvíli.
Martin se nechápavě zamračil. „O jaké sektě?“
„Hlásá konec světa.“
„To hlásá i Vědecký výzkum Federace národů, ne?“
Ann pokrčila rameny. „Jenomže ten se ho aspoň snaží oddálit. Na rozdíl od té sekty.“ Napila se.
„Vůbec se mi to nelíbí. Víš, je tady totiž možnost, že mají pravdu. I ti fanatikové na síti, co už teď
hlásají, kde můžou, že se máme připravit na konec.“
Martin pokrčil rameny. „Můžou mít pravdu. Ale nesmíš si to připouštět. Je to stejně marné jako bát
se, že na tebe spadne strop, nebo že do tebe praští blesk. To prostě nejde.“
Ann přikývla. „Máš pravdu. Jenomže já vím, že ten asteroid dopadne a v tom je obrovský rozdíl.“
„A víš to určitě?“
„Jistěže ne. Úplně jistě nemůžu vědět nic. Ale co když mají pravdu? Co když prostě jako druh
vymřeme a zůstanou po nás jenom kosti a možná nějaké zbytky staveb? K čemu by potom byly
všechny civilizace, veškerá snaha o lepší svět?“
Martin pokrčil rameny. „Možná náš vývoj žádný význam neměl.“
Ann nesouhlasně zavrtěla hlavou. „Ne. Tomu nevěřím.“
„Ale stejně jednou umřeme. Všichni. Dříve nebo později lidé jako druh přestanou existovat.“
Ann se hryzla do rtu. „Jenže pokud to celé bylo k ničemu, pokud můj život byl k ničemu, potom mám
ze smrti strach,“ přiznala se Ann.
„A pokud bys věděla, že tvůj život zanechá ve světě nepatrnou stopu jako miliardy jiných životů a
stejně jako ony svět nepatrně změní, potom by ses smrti nebála?“ zeptal se Martin pochybovačně.
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Ann se zamyslela. Nevěděla, co má odpovědět. Představa miliard a miliard životů, které každé mají
cenu jen jako otisk v abstraktní modelíně světa, ji děsila. Nechtěla, aby se její život se všemi radostmi
a smutky jenom tak rozplynul v prázdnu. Zvolna zavrtěla hlavou. „Máš pravdu. Smrti bych se bála i
potom.“
„A pokud bys věřila tomu, že po smrti se otevřou dveře a za nimi bude zase něco dalšího?“
Ann se trochu zamyšleně pousmála. Nebyla věřící. Nakonec v ní vždycky zvítězily pochybnosti. Měla
pocit, že víra je něco jako privilegium, které mohou získat jen určití lidé. I když vlastně úplně ateistka
nebyla. Připouštěla, že by mohl existovat někdo jako Bůh, jen ale dosud nenašla způsob, jak jej
oslovit. Teď si ale na kratičký okamžik připustila svůdnou myšlenku, že smrt je jen jakýmsi předělem a
po ní bude život pokračovat. Možná v jiné dimenzi a na jiných principech, než dosud, ale bude. Jaké
by to bylo, zemřít s vědomím, že všechno končí, a potom najednou otevřít oči a zjistit, že jsem…kde?
V nebi? „Nevím, Martine,“ odpověděla. „Nevím, protože se neustále potácím mezi ochotou něčemu
takovému věřit a jistotou, že to nemůže být pravda. Myslíš si, že židé, křesťané, muslimové nebo
kdokoli, kdo věří v posmrtný život, nemají strach ze smrti?“ Trochu nuceně se usmála. „Od
astronautů jsme se dostali pořádně daleko, co?“
„Hm,“ zamručel Martin souhlasně. „Můžu ti nějak pomoct?“ zeptal se po chvíli.
Ann zavrtěla hlavou. „Nemyslím si to. Možná jenom, až něco vypukne, protože něco se skoro určitě
stane, zkus použít svůj vliv, jestli nějaký máš a snaž se mírnit následky.“
Martin se trochu pousmál. „Dobře. Zkusím to. A co oni?“
„Astronauti? Asi se mají dobře. Moc bych chtěla, aby se jim to povedlo. Tolik času jsme věnovali
přípravě projektu, že by bylo škoda, kdyby se odložil na neurčito.“
Martin pokýval hlavou. „Máš pravdu.“ Ann dopila.
„No, jestli je to všechno, na co ses mě chtěl zeptat, tak už asi půjdu. Jsem docela unavená.“
„Odvezu tě,“ nabídl jí Martin a Ann přikývla.

XII.
Jana stála vedle průhledného přístroje a dívala se na vesmír.
Necítíš se prázdná? zeptala se bytost skrytá za mlžnou atmosférou.
Prázdná? Ne. Co tím myslíte?
Nejsi s nikým propojená. S nikým nesdílíš myšlenky.
Nepřipadám si prázdná. Spíš přeplněná. Možná je to tím, že mám v hlavě tolik myšlenek o různých
věcech, že si neuvědomuju, že bych je všechny měla s někým sdílet. Vy jste pro mě zvláštní. Nedokážu
si představit, že se někomu otevřu natolik, aby o mně věděl úplně všechno, a aby se mnou sdílel i ty
nejskrytější myšlenky.
My nemáme skryté myšlenky. Nemáme potřebu je skrývat, stejně jako lidé nemají potřebu skrývat
svou tvář.
Většina lidí. Někteří skrývají i ji.
Nedokázala bys přijmout náš způsob existence, kdybys mohla?
Jana se zamyslela. Co by to znamenalo, žít jako oni? Možná by to bylo lepší, rozplynout se v milionech
jiných myslí a nechat se ukolébat jejich šumem, ale stejně…
Ne, odpověděla. Popřela bych tím sama sebe. Jsem člověk, a proto bych nemohla žít jako vy, i kdybych
měla možnost volby.
Možná se ti tato varianta zdá horší jen proto, že jsi celý život nepoznala nic jiného než lidský způsob
myšlení.
Asi máte pravdu. Ale stejně bych to nemohla přijmout. Zradila bych tím všechno, čím jsem. Kdybych se
zřekla lidského způsobu vnímání a dorozumívání, mnoho bych ztratila.
Ale také získala.
To nevím. Ale pokud by lidé přistoupili na to, že spolu myšlenkově splynou tak jako vy, už to nebudou
lidé. Už by nebyly potřeba knihy, hudba ani obrazy, protože to všechno je jen vyjádřením myšlenek.
58
Katastrofa

Ale to všechno by přece bylo nahrazeno možností vnímat myšlenky druhých.
Ale v takovém světě by nebylo místo pro náznaky a tajemství. Možná bychom se rychleji dostali ke
hvězdám a přišli na řešení záhad, které pro nás zatím zůstávají skryté, ale popřeli bychom tak celou
svou minulost a všechno, co nás dělá lidmi.
Ale to, že je každý člověk uzavřen sám do sebe a neschopný se otevřít ostatním, je přece zdroj sporů,
kterým se snažíte předejít.
I kdyby to tak bylo, nemohla bych žít ve světě, kde jsou všichni navzájem propojení. Možná, že lidé
jednou dospějí do fáze, kdy už nebudou mít potřebu zůstat osobnostmi a dají přednost společnému
vědomí, ale nemyslím si, že to bude brzy. A rozhodně bych nechtěla být tím, kdo začne. Je mi líto, jestli
jsem vás tím urazila, ale tak to prostě je.
***
Když Brown dorazil do kanceláře a pročítal vzkazy, jeden ho obzvlášť zaujal. Prý mě to bude zajímat.
No uvidíme, řekl si v duchu a podíval se na zprávu, na kterou ho vzkaz upozorňoval. Odkazoval na
zpravodajství, kde Browna do očí uhodily tučné titulky s nápisem: „Srdečné pozdravy z oběžné
dráhy“. No to snad ne, pomyslel si a se silným podezřením, které se mu vzápětí potvrdilo, četl dál.
Nakonec si založil ruce na prsou. Ti lidé v sobě nemají ani špetku zdravého rozumu. Buď spoléhají na
to, že jsem úplně hloupý a neschopný, nebo počítají s tím, že jim do toho nebudu zasahovat, pomyslel
si pak. Chvíli jen tak seděl a klepal prsty na desku stolu. Pohyboval se na rozhraní mezi vztekem a
pobavením a nemohl se rozhodnout, čemu má dát přednost. Nakonec se usmál. Ještě nikdy se mu
nestalo, aby navázal s lidmi uskutečňujícími nějaký projekt tak úzké vztahy. Připustil si, že v případě
posádky Fortuny nepostupuje úplně tak, jak by správně měl. A oni to ví. A využívají toho. Ale copak za
tím vším můžu jenom tak udělat tlustou čáru? zeptal se v duchu, ale vědě, že je to jenom řečnická
otázka. Kdyby neexistovali ti zpropadení mimozemšťané, bylo by všechno mnohem jednodušší,
pomyslel si, ale potom se opravil. Ne. Kdyby ti zpropadení mimozemšťané neexistovali, astronauti by
už byli dávno mrtví. Jenomže takhle to vážně nejde. Tak co budu dělat? zeptal se sám sebe. Možná
bych měl astronauty donutit nasednout do přistávacího modulu, vrátit se na Zemi a o všem diskrétně
mlčet. Nakonec se ale rozhodl, že nechá věcem volný průběh. Jiskřička naděje, že všechno nakonec
dobře dopadne, v něm byla příliš silná.
***
Kristine se nasupeně dívala na zeď před sebou.
Co ode mě ještě chcete? Řekla jsem vám, že se s vámi nechci stýkat.
Víme to a mrzí nás, že jsme porušili slib, který jsme ti dali, ale budeme tě potřebovat.
No a? Já vám nechci pomáhat. Nevím, co se skrývá za tím vaším lidumilstvím. Připadá mi docela
podezřelé, když se bytosti jako vy zajímají o lidské záležitosti. Dospěla jsem k názoru, že to může být
jen ze dvou důvodů: Buď nás chcete ovládnout, nebo vám sloužíme jako pokusní králíci, a já vám
nechci pomáhat ani v jednom případě.
Křivdíš nám. Chceme vám jenom pomoci odhodlat se ke kroku, který by vám mohl pomoci.
Mohl?
Jistě, nic není definitivní. Možná se nic nezmění, ale my jsme zvědaví, co uděláte.
A ten krok je co?
Přestěhování se na jinou planetu.
Kristine se ušklíbla. Můžu vám zaručit, že tím se nic nezmění.
Žádné změny se nedějí náhle.
No dobře. Ale proč bych vám měla pomáhat ukojovat zvědavost?
Chtěli bychom vás poznat a chtěli bychom, abyste i vy poznali nás. Mohli bychom se navzájem
obohatit.
A pomůže nám to přežít?
Možná.
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Dobře. Asi teď dělám největší chybu svého života. Řekněte mi, co mám udělat.
***
Prezident Federace národů měl neodolatelnou chuť skřípat zuby, ale vzhledem k tomu, že ho už delší
dobu trochu pobolívaly, to raději neudělal. Čekal, až Brown konečně přijme hovor a v duchu se
připravoval na to, co mu řekne. Už od rána měl špatnou náladu, vojska Společenství se nejenže
úspěšně bránila, ale na některých místech dokonce postupovala, za několik minut měl přijmout
ministryni vnitra a ke všemu se do toho zase vložili astronauti.
„Dobrý den, tady je Alexandr Brown,“ vytrhl ho z úvah Brownův hlas.
Brooken se zamračil se směrem na prezidentovu simulaci. „Dobrý den. Chtěl jsem se vás zeptat, co to
provádí ti lidé na oběžné dráze.“
Brownovi se na obličeji objevil omluvný výraz. „Pravděpodobně se snaží oživit zájem lidí,“ odpověděl.
„Ano? Jenomže momentálně je to docela nebezpečné.“
„Zatím vypouštějí žádné nebezpečné informace,“ podotkl Brown.
Brookenovi se vůbec nelíbilo, jak se jich Brown zastává. „Jistě. Zatím. Ale to se může změnit.
Mnohem lepší by bylo, kdyby se konečně vrátili dolů na Zemi.“
Brown si skoro neznatelně povzdechl. „Mají ještě den na rozmyšlenou. Potom začnu jednat.“
Brookenovi se to moc nezdálo, ale přikývl. „Dobře. Ostatně, vy jste prezident Výzkumu. Jde mi jen o
to, aby jim bylo jasné, že momentálně je nemožné začít se stěhováním na jinou planetu. Hlavně kvůli
našim záhadným přátelům.“
Brown přikývl. „Zatím nashledanou,“ rozloučil se Brooken a zavěsil.
***
Jana uslyšela tiché zaklepání. „Dále,“ zavolala.
Dovnitř vešel David, viditelně v rozpacích. „Ahoj. Víš, nechtěl jsem být sám a tak jsem si myslel…“ hlas
se mu vytratil.
„To je v pořádku,“ uklidnila ho Jana. „Posaď se.“
David poslechl. „Jano,“ začal po chvíli, „nemáš strach?“
Janu to viditelně udivilo. „Z čeho?“
David upřeně pozoroval svoje ruce. „Mám strach, abych se v nich neutopil.“
Jana přikývla. Věděla, o čem mluví. I ona už zažila pocit, že ji obrovská přítomnost mysli
mimozemšťanů pohlcuje. „Nesmíš se tomu poddávat. Tím, že jsi člověk, máš jedinečnou mysl, kterou
oni nemůžou vstřebat.“
David stiskl rty a zavrtěl hlavou. „Tím si právě nejsem tak jistý. Oni si to možná neuvědomují, ale zdá
se mi, jako by se o to snažili. Mám dojem, že už když jsme byli na cestě na Insanii, tak jsem je vnímal a
teď, když jsem pořád vystavený jejich blízkosti, to vypadá, jako kdybych se postupně ztrácel. Jako
kdybych s nimi chtěl podvědomě splynout. Pokaždé, když s nimi mluvím, je pro mě těžší vrátit se do
normální reality. Bojím se, abych tam prostě jednou nezůstal.“
Jana se na něj zamyšleně dívala. Nepřipadalo jí, že by se nějak měnil, možná byl trochu zadumanější a
nervóznější, ale to přičítala dlouhé době strávené o samotě. „Jsi si jistý, že se ti to nezdá?“ zeptala se.
David nešťastně pokrčil rameny. „Nevím. Je to možné, ale nemyslím si to. Možná by bylo lepší,
kdybych se přestal bránit, ale nevím, co od toho mám čekat. Mám strach z toho, že bych ztratil sám
sebe. Nebo bych si pamatoval, čím jsem byl, ale stalo by se ze mě něco jiného. To by bylo horší než
umřít. Nechci přestat být člověkem, nechci ztratit svoje myšlenky, protože jsou to jediné, co je
opravdu moje.“
Jana v jeho hlase postřehla zoufalství. V náhlém popudu se trochu sehnula, aby ho mohla chytit za
ruku. Davidovi se v očích mihlo překvapení a potom vděčnost. „Neboj se. Zeptám se jich na to. Jestli ti
dělá potíže s nimi komunikovat, zkus to nějaký čas nedělat. Jsem si jistá, že oni tě nebudou nutit
udělat něco, co sám nechceš.“
David se trochu usmál. „Děkuju,“ řekl.
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***
„Podívej se. Není nádherná?“ zeptala se Lai Paula. Ukazovala na obrazovku a na Zemi, která se před
nimi pomalu otáčela.
Paul se na ni zahleděl a trochu zvážněl. Chytil Lai za ruku a přikývl. „Je krásná.“ Pak se otočil Lai.
„Stejně jako ty.“
Lai se pousmála a chystala se něco říct, ale vyrušilo je zakašlání Henryho, který vešel na hlavní palubu.
„Nerad vás ruším, ale napadlo mě, že bychom mohli sepsat další zprávu. Sice nevím, jaký ta včerejší
měla úspěch, ale co vím, je, že když nebudeme pokračovat, lidi si nás ani nevšimnou.“
Paul si povzdechl. „Dobře. Trochu mi dělá starosti, že se neozval Brown,“ prohlásil.
„Asi nás chce nechat podusit ve vlastní šťávě,“ hádala Lai. „Jak dlouho si myslíš, že bude trvat, než si
nás někdo všimne a začne se o nás zajímat?“ zeptala se.
„To záleží na tom, jestli je teď dostatek materiálu pro vzrušující zprávy, nebo ne. Každopádně si
myslím, že zprávy od astronautů trčících na oběžné dráze jsou určité osvěžení od různých politických
a jiných skandálů, takže by mohlo trvat tak týden, než se někdo začne opravdu zajímat,“ řekl Paul.

***
Někde daleko se mezitím převaloval asteroid. Zatím byl jenom jedním z miliard jemu podobných.
Zatím neznamenal vůbec nic.
***
Petr se posadil ke stolu a chvíli se jenom díval na prázdnou stěnu. Uvažoval nad tím, co to vlastně
dělá. Po chvíli vstal. To jsem zase jednou něco slíbil, pomyslel si. Ale copak je šlo odmítnout? Znovu se
posadil a zamyšleně zaklonil hlavu. Bezděčně se dotkl spánku, ale potom zavrtěl hlavou. Zavřel oči a
začal v mozku hledat nitky, na které se v poslední době pokoušel zapomenout. Zjistil, že jeho
propojení s Kristine je ještě pořád velmi silné. Chvíli zaváhal, než se za ní po tenkých průsvitných
vláknech vydal, ale potom to udělal a pocítil překvapivou úlevu. Když narazil na Kristininu mysl, bylo
mu, jako by se vrátil do polozapomenuté krásné krajiny. Chvilku ji jen tak z dálky pozoroval a
s překvapením zjistil, že se změnila. Zřetelně na ní viděl bolest a strach a cítil touhu ji pohladit. Ještě
chvíli čekal, než sebral odvahu ji oslovit. Ahoj Kristine, pozdravil ji.
Téměř cítil, jak sebou trhla. Petře?
Nečekala jsi mě?
Proč jsi přišel?
Slíbil jsem to Janusanům.
Aha.
A taky se mi po tobě stýskalo.
Kristině zřetelně zaváhala. Mně taky. Chvilku spolu mlčeli.
Předpokládám, že tobě se taky ozvali, řekl potom Petr.
Ano.
Připadá mi to jako nesmysl.
Mně taky. Ale řekli mi, že nám to pomůže přežít. Nebo alespoň části z nás.
To nevím. Ale slíbil jsem jim to.
Asi to ničemu nepomůže.
Ne.
Přijdeš?
Petr přemýšlel, jestli skutečně cítil v signálech, které mu Kristine posílala, naději, nebo jestli si to
jenom namlouvá. Nakonec se rozhodl. Přijdu.
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***
Když si Brown přečetl nejčerstvější zprávy, zdálo se mu, že ho raní mrtvice. Tak tohle už vážně
přehnali. Bylo odpoledne den po vypršení limitu a astronauti už jednu zprávu zveřejnili. Teď se
objevila další, která Browna rozpálila doběla. Vstal a seběhl do astronomického oddělení. Nevšímal si
udivených pohledů a spěchal do navigátorské místnosti. Než vstoupil, na chvilku se zastavil, aby se
uklidnil. Potom už mnohem vyrovnaněji vstoupil dovnitř. Zamířil přímo k navigátorům obstarávajícím
Fortunu a mlčky se posadil vedle Ralpha, který měl na starosti komunikaci. Ten okolo nich vytvořil
zvukovou clonu. „Co potřebujete?“ zeptal se.
„Mohl bych poslat astronautům zprávu?“ zeptal se Brown.
„Jistě,“ souhlasil Ralph.
Brown se přinutil ke krátkému úsměvu a převzal od Ralpha sluchátka. Potom znejistěl. Vzhledem
k tomu, že komunikace byla nahrávaná, nemohl si dovolit použít výrazy, které se mu několik
posledních minut neodbytně draly na jazyk. Nakonec se rozhodl pro mírnější verzi zprávy, než
původně zamýšlel. „Doufám, že se dobře bavíte,“ prohlásil do mikrofonu ledovým hlasem. „Já proti
legraci nic nemám, ale tohle jste přehnali. Pokud si dobře vzpomínám, dohodli jsme se, že nebudete
do éteru vypouštět žádné nesmysly o mimozemských civilizacích. Myslel jsem si, že vám můžu
důvěřovat a tak jsem, abych řekl pravdu, byl poněkud zklamán, když jsem objevil zprávu o objevení
mimozemšťanů.“ Browna samotného udivovalo, že je schopen mluvit tak klidně. „Nevím, kdo z vás to
má na svědomí a ani to nehodlám zkoumat. Jenom bych byl rád, kdybyste si uvědomili, co se
pravděpodobně stane. Nevím, v jaké realitě žijete, ale v tomhle světě se něco, jako je objevení
mimozemské civilizace, rozhodně neobejde bez rozruchu. Možná kdyby to byli malí a roztomilí
humanoidní tvorečkové, kteří se živí nektarem z květin, dalo by se uvažovat o tom, že ta
sentimentálnější část lidstva sepne ruce a začne ronit slzy nad tím, jak jsou krásní. Ale tvorové, se
kterými máme co do činění, rozhodně nejsou roztomilí a jednoznačně se nacházejí na mnohem
vyšším stupni vývoje než my, takže představují potenciální hrozbu. Podruhé už se mi takovou zprávu
ututlat nepodaří. Sice se to asi neroznese hned, a než si lidé uvědomí, co všechno by to mohlo
znamenat, uplyne ještě nějaká doba, ale rozhodně ne dlouhá. Provedli jste to opravdu velice chytře,
protože vysvětlovat budu muset já, ne vy. Ale vy byste si měli hodně rychle vymyslet alespoň trochu
přijatelnou výmluvu, proč jste to udělali. A můžete se spolehnout na to, že tentokrát mě ničím
neoblafnete. Konec.“ Ralph na Browna několik vteřin zíral, ale potom se vzpamatoval a uhnul očima.
„Už jste asi pochopil, co se stalo,“ konstatoval Brown. „Kdyby se náhodou ozvali, zavolejte mi,
prosím.“ Podal Ralphovi sluchátka a odešel. Jakmile za sebou zavřel dveře kanceláře, uvědomil si, že
jeho vztek vůbec neopadl, naopak, že je čím dál tím větší. Přešel ke stolu a vší silou do něho udeřil
pěstí. Bolest mu vrátila trochu rozvahy. Nepřítomně si mnul klouby na ruce a přecházel po místnosti.
No. Takže, co teď můžu dělat? Snažit se stáhnout zprávu z oběhu nemá smysl, jakmile se jednou
vynořila, už ji nemám šanci dostat pryč. Beztak si ji už přečetly tisíce lidí. V tu chvíli si uvědomil něco
zvláštního. Zprávu neobjevil na stejném zpravodajském ústředí, kam astronauti poslali ty předchozí.
Zmateně se posadil a prohledal několik dalších zpravodajských center. Na všech objevil naprosto
totožnou zprávu. Tohle přece není normální. Kdyby ji jeden od druhého převzali, přece by ji necitovali
doslova. Do vědomí se mu vkrádala myšlenka, že ji dokonce ani nevytvořili astronauti. Ale kdo jiný by
to dělal? A hlavně, jak by se o existenci mimozemšťanů dozvěděl? Nakonec nad tím mávl rukou.
Zpráva byla na světě a nebylo až tak podstatné, jak se ji astronautům podařilo dostat do několika
ústředí najednou. Brown si uvědomil, že mu někdo volá. „Ano?“
„Pane prezidente, přišla zpráva z Fortuny. Astronauti tvrdí, že o ničem takovém nevědí.“
Brown si zhluboka povzdechl. „Dobře. Mohl by někdo dálkově připojit počítač Fortuny k síti?“ zeptal
se.
Ralph chvíli zaváhal. Dalo se to provést, ale nebyl to standardní postup. „Jistě,“ prohlásil potom.
„Dobře. Tak to udělejte. Potřebuji, aby byli v obraze. A řekněte jim, že se s nimi za pár minut spojím.“
Brown nervózně klepal prsty na desku stolu.
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Po chvíli Ralph zavolal, že Fortuna je připojená. Když byli astronauti připojení k síti, mohl se s nimi
Brown spojit přes iluzor, což také udělal, ale předtím si zkontroloval, že linka je kódovaná. Po chvíli
čekání se před Brownem objevila Paulova simulace.
„Zdravím,“ řekl Brown.
„Dobrý den,“ pozdravil Paul. Na tváři měl tázavý výraz. „Mohl bych se zeptat, co znamenala vaše
poslední zpráva?“
Brown se ošil. „Nechal jsem se trochu unést, omlouvám se.“
„Ale co to mělo být?“
Brown se zhluboka nadechl. „Někdo zveřejnil zprávu o mimozemšťanech. Můžete si to ověřit.
Vzhledem k vašim, ehm, zpravodajským aktivitám, mě docela logicky napadlo, že jste to byli vy.
Kromě toho jste jedni z mála, kdo o tom ví.“
Paul se zamračil. „Jak moc je to zlé?“ zeptal se.
Brown pokrčil rameny. „Tak zlé, jak to může být, když se na všech významnějších zpravodajských
ústředích objeví zpráva o tom, že byla objevena mimozemská civilizace. Lidé to zatím berou jako další
kachnu.“
„Ale to se může rychle změnit, že?“ doplnil ho Paul zamyšleně. „Kdo to mohl udělat?“
„Nevím. Někdo se mohl nabourat na naše vysílání, i když o tom silně pochybuji. Potom se taky mohl
podřeknout někdo z těch, kdo o mimozemšťanech ví. Ale nechápu, proč je ta zpráva všude. Vypadá
to, jako kdyby někdo chtěl mít jistotu, že se o tom dozví co nejvíc lidí.“
„Co máme dělat my?“ zeptal se Paul.
„Teď už to nemůžeme ututlat. To by ještě víc přimělo lidi k pochybnostem. Opravdu bych byl nerad,
kdyby se opakovala situace, kdy chtěli kvůli imaginárnímu nebezpečí podpálit budovu Výzkumu. Asi
bude nejlepší, když budete pokračovat ve svých článcích, ale tentokrát se zaměřte na mimozemšťany.
A pokuste se nějak šikovně vykroutit z toho, že zase tvrdíte něco jiného. Nejlepší by bylo, kdyby se
nám veřejnost podařilo přesvědčit o tom, že mimozemšťané jsou mírumilovní a nechtějí nám ublížit.
Bohužel, to asi nepůjde tak snadno. No, ještě to musím vysvětlit prezidentovi Federace. Zatím
nashledanou. Snažte se být pořád v obraze a reagovat na největší nesmysly. Jsem si jistý, že se jich
objeví dost.“
***
Paul se otočil k Henrymu a Lai. Vypadal pobaveně. „Jak to tak vypadá, někdo se nám snaží pomoct. A
taky Brownovi překazil tutlání existence našich známých.“
„Nevypadá to moc dobře,“ podotkla Lai.
„Proč?“ zeptal se Henry. „Ten článek dokázal přesně to, co jsme chtěli. Zaručeně jsme vzbudili
pozornost. Teď už jde jenom o to, jak tu pozornost namířit správným směrem.“
„No právě. A já nechápu, jak se nám zrovna tohle má podařit,“ řekla Lai.
„Zajímalo by mě, kdo to napsal,“ uvažoval Paul.
Lai pokrčila rameny. „Třeba sami mimozemšťané,“ navrhla.
„To není vůbec špatný nápad,“ prohlásil Henry a zhoupl se v křesle. „Třeba už se nemohli dívat na to,
jak neustále popíráme jejich existenci.“ Paul potřásl hlavou.
„Mohl to udělat kdokoli. Ale bylo by jim to podobné.“

XIII.
Martin seděl naproti příjemné, asi čtyřicetileté ženě. Zatím úplně nechápal, o co jde. Její kancelář byla
hezky zařízená, ale naprosto neosobní. „Pane Johnsone, jsem ráda, že jste přijal moje pozvání,“
přivítala ho žena a široce se usmála.
Martin jí trochu rozpačitě úsměv opětoval. „Promiňte, ale pořád ještě nevím, proč jsem měl přijít.“
Původně si myslel, že jde o nějakou další schůzi s nadřízenými, které vedení projektu stavby
podzemních měst občas organizovalo, a jejichž účel se mu zatím nepodařilo zjistit. Potom ale zjistil,
63
Katastrofa

že byl pozván sám. Opravdu doufám, že na mě nebude zkoušet nějaké testy spokojenosti se
zaměstnáním, pomyslel si.
„Hned se k tomu dostaneme,“ ujistila ho žena. Zjevně se snažila vypadat co nejlépe, měla vlasy
sestříhané do módního účesu a obarvené na křiklavě oranžovou. Věnovala Martinovi další zářivý
úsměv. „Pane Johnsone, mám s vámi probrat jistou nabídku, kterou vám chce učinit vedení
projektu.“
Martin povytáhl obočí. „A proč ji se mnou neprobere pan Land, nebo někdo jiný z vedení?“ zeptal se.
Žena si položila ruce na stůl. „Je to nabídka, která se týká propagace projektu. Chtěl vám ji přednést
pan Land, ale já jsem v této oblasti jaksi pověřenější osoba.“
Martin přikývl. „A o co jde?“
„V postatě o to, že potřebujeme novou tvář projektu, někoho kdo toho o podzemních městech ví
hodně, ale zároveň není osobně zaujatý,“ prohlásila žena. Tvář projektu, která není osobně zaujatá?
pomyslel si Martin. Dost zvláštní.
„A volba padla na mě?“ zeptal se. Žena přikývla. „A mohl bych vědět proč?“ zeptal se Martin.
„Hlavně proto, že jste nezávislý odborník a také proto, že jste pracoval i pro konkurenční projekt.“
Martin povytáhl obočí. „A to jsou výhody?“ zeptal se.
Žena se usmála. „Ano. Nejste zaujatý.“
Martin si pro sebe trochu povzdechl. Tvář projektu. Konkurence. Kupčíme s vlastními životy. Nahlas se
zeptal: „A co bych jako tvář projektu dělal?“
„Dělal byste jakousi spojku mezi námi a veřejností. Tlumočil byste všechna důležitá rozhodnutí a
informoval o úspěších.“ A tutlal potíže, doplnil Martin v duchu.
„Jenže proč projekt potřebuje novou tvář? Zatím na všechno stačili lidé z vedení.“
Žena pokývala hlavou. „To je pravda, jenže projekt potřebuje jednotící prvek.“
Martin zavrtěl hlavou. Vůbec to nechápal. Ale nakonec, proč ne? pomyslel si. Třeba budu v něčem
užitečný. „Mohl bych si to promyslet?“ požádal.
Žena se znovu usmála. „Ale jistě. Až se rozhodnete, zavolejte mi. Tady je kontakt na mě.“
***
„Poslyšte, tohle už je příliš. Co to má znamenat?“ zeptal se Brooken. Na tváři měl rozčilený a trochu
nechápavý výraz.
Brown pokrčil rameny. „To bohužel nevím. Ta zpráva zaručeně nepochází od nikoho ze zaměstnanců
Výzkumu a rozhodně ne od astronautů.“
„Jste si tím opravdu jistý?“
„Ano.“
„Tak kdo to mohl napsat?“
„To nevím.“
Brooken stiskl rty. „Nevíte. Já taky ne. Ale musíme s tím něco udělat.“
„Řekl jsem astronautům, aby se snažili celou věc vysvětlit. Teď už nemá cenu nic zatajovat. Musíme
jenom věci uvést na pravou míru.“
Brooken přikývl. „Pokusím se vám pomoci. Jenom vám dopředu říkám, rozhodně se teď nesnažte
obnovovat projekt.“
„Jistě. To by v této situaci nebylo rozumné.“
***
Kristine seděla vedle Petra a soustředěně se dívala na nehty. Měla bych si je přestat okusovat,
napadlo ji bezděčně.
„Petře, to asi nebyl moc dobrý nápad, že?“
Petr zavrtěl hlavou. Kristine se k němu po chvíli otočila. „Myslíš si, že vědí, co dělají?“ zeptala se
nejistě. Pořád se ještě vedle něho cítila nesvá. „Petře,“ zopakovala, když viděla, že nereaguje.
Petr sebou trhl. „Co? Promiň. Říkala jsi něco?“
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„Ptala jsem se, jestli si myslíš, že vědí, co dělají.“
Petr se na Kristine rychle podíval a potom odvrátil oči. „Netuším. Ale kdybychom nesouhlasili my,
udělali by to jinak.“
Zlobíš se? zeptala se Kristine.
Z nějakého důvodu jí dělalo potíže vyslovit to nahlas. Ne. Jenom nevím, co si mám o tobě myslet.
Je mi to líto.
Mně taky. Petr se trochu naklonil a políbil ji. Byl to jenom lehký dotek rtů, ale i ten dokázal alespoň
zmírnit napětí, které mezi nimi panovalo.
Kristine se usmála. „Neměli bychom to někomu říct?“
Petr se na ni zmateně podíval. „Co?“
„No o tom, co jsme udělali.“
„Neblázni.“
Kristine si poposedla. „Jenomže mě nepřipadá správné něco začít a potom se schovat,“ namítla.
Petr zavrtěl hlavou. „Je to jediná rozumná možnost. Kdybychom přiznali, co jsme udělali, nedopadlo
by to pro nás dobře, to mi věř. Kromě toho myslím, že chystají ještě něco.“
Kristine se opřela o Petrovo rameno. Doufám, že nám to ještě víc neuškodí.
Musíme se spolehnout na to, že mají víc zkušeností než my.
***
John se chystal strávit příjemný večer a jít brzo spát. Lilian viděla, jak je unavený, a tak navrhla, aby
místo pravidelné páteční vycházky zůstali doma a dívali se na film. John souhlasil víc než rád. Pomohl
manželce naložit večeři na talíře, odnesl je do obýváku a pak se spokojeně usadil v křesle. Když začal
film, objal ji okolo ramen. Usmála se na něj, a pak už John začal příjemně podřimovat. Asi po
půlhodině se stalo něco neočekávaného. Film zmizel, a když se obraz vrátil, John nejprve nechápal, co
vidí. Okraje vypadaly jako zamlžené a uprostřed z nich vystupovalo cosi beztvarého a smaragdově
zeleného. John i Lilian na to beze slova zírali.
Podivná věc promluvila. „Zdravíme vás, Pozemšťané.“ Zdálo se, že hlas naplňuje celou místnost a
zároveň jim zní přímo v hlavě. Lilian zvedla ruku k ústům. John, teď už dokonale probuzený, potřásl
hlavou a zamrkal, ale obraz zůstal. „Jsme obyvatelé vám vzdálené planety, kterou nedávno navštívili
někteří z vašich druhů. Nechceme vám ublížit. Už delší dobu vás chceme poznat. Naše civilizace jsou
si sice vzdálené, ale věříme, že se dokážeme vzájemně obohatit. Chtěli bychom, abychom spolu
vycházeli v míru. Proto prosíme, pokuste se nám odpovědět. Nechceme vás ovládnout nebo zničit.
Chceme vás jen poznat.“ Obraz zmizel a na jeho místo se vrátil film.
Lilian se obrátila na Johna. „Co to bylo?“ zeptala se.
„Nevím,“ odpověděl John po pravdě. „Asi přátelé insanijských výzkumníků,“ dodal potom.
„A co budeme dělat?“ zeptala se Lilian.
„Nevím,“ odpověděl John tiše. „Nevím.“
***
„Ne,“ vydechla Ann, když uviděla, co se stalo. Na nic nečekala a ještě pořád trochu v šoku z toho, co
viděla, zavolala do Výzkumu. Hovor zvedla neznámá žena.
„Dejte mi prosím kohokoli z astronomického oddělení,“ požádala ji Ann. Žena jí vyhověla a přepojila ji
na Ralpha. „Ahoj,“ pozdravila Ann. „Už víš, co se stalo?“ zeptala se.
„Ne. Ale asi to bude vážné, když se tváříš takhle,“ odpověděl Ralph. Ann mu stručně vysvětlila situaci.
Ralph se zašklebil. „No, tak to je teda víš kde,“ poznamenal.
„To je,“ souhlasila Ann. „Volám hlavně proto, abyste se všichni připravili na opravdu velký nápor
dotazů. Možná by se měla ve Výzkumu zřídit horká linka.“
„Doufejme, že zůstane jenom u dotazů.“
„Mám přijet?“ zeptala se Ann.
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„Když si myslíš, že tady budeš něco platná,“ pokrčil rameny Ralph. „Ale dobře. Přijeď. Kdybychom se
museli prodírat rozzuřeným davem, aspoň nás bude víc.“
Ann zavrtěla hlavou. „Za pár minut jsem tam.“ Zavěsila.
Nasedla do auta, a když projížděla ulicemi, dívala se pozorně kolem sebe. Na ulicích byl klid. Až příliš
velký klid, jak jí připadalo. Mimozemšťané pravděpodobně narušili veškeré vysílání, to znamenalo, že
jejich prohlášení vidělo současně několik miliard lidí. Ann se otřásla.
Když dorazila do budovy Výzkumu a vyběhla po schodech do astronomického oddělení, zjistila, že už
to začalo. Všechny linky byly přetížené. Všude pobíhali zmatení lidé. Ann zamířila do jedné větší
místnosti, kde uprostřed stál Brown a udílel rozkazy. Všimla si, že v místnosti je několik simulací. Byli
tam Paul, Lai, Jana, Brooken a zástupci významnějších zpravodajských ústředí. Všichni bez výjimky
vypadali nejistě a vyděšeně.
Brown se k nim otočil a začal mluvit. Když postupně zmizeli zástupci médií, obrátil se Brown
k prezidentovi. „Pane prezidente, tohle je opravdu vážná situace. Je mi líto, že se to stalo, ale
tentokrát za to nenesu zodpovědnost ani já, ani nikdo ze zaměstnanců Výzkumu. Myslím si, že
zanedlouho to začne být vážné. Možná byste měl vyhlásit pohotovost policie.“
Brooken se tvářil nakvašeně, ale i na něm bylo vidět, že jej mimozemšťané vylekali. „Doufám, že tohle
je poslední překvapení, které mě ze strany Vědeckého výzkumu čeká,“ prohlásil. „Pokusím se lidi
uklidnit. Vy dělejte totéž a snažte se, aby ohlášení mimozemšťanů vzbudilo co nejpozitivnější ohlas.“
Prezident zmizel. Brown se nakonec obrátil k astronautům. „Nevím, co tohle má znamenat, ale
každopádně nám Janusané udělali pěkně tlustou čáru přes rozpočet. Prosím vás, dělejte všechno
možné i nemožné. Tohle nebude žádná legrace. A buďte pořád na příjmu. A taky se připravte na to,
že se na vás nahrne lavina dotazů a asi i nadávek.“ Brown se trochu ušklíbl. Potom se obrátil k Ann.
„Dobrý den,“ pozdravil.
„Dobrý den. Můžu nějak pomoct?“ zeptala se Ann. Brown se nevesele zasmál.
„No, což o to, práce je tu dost. Mohla byste ostatním pomoci připravit oficiální zprávu, kterou
poskytneme médiím. Počítám, že za chvíli tu máme zástupce zpravodajství znovu.“ Ann přikývla.
Cítila, jak jí napětím chladnou ruce. „Doufám, že si prezident pospíší s vyhlášením pohotovosti,“
prohodil Brown spíše k sobě.
„Kolik času asi máme?“ zajímala se Ann a sama v duchu počítala.
Brown pokrčil rameny. „Kolik máme času? Zatím se lidé jenom ptají a připomínkují, to, že by měli
začít panikařit, jim dojde až za chvíli.“ Brown se nevesele pousmál. „Ale jak dlouho to bude trvat a jak
moc silná ta panika bude, to opravdu nevím.“
Ann přikývla. „Půjdu za navigátory,“ řekla. Brown nepřítomně přikývl.
***
Mezitím Brooken přemýšlel, co dělat dál. Už vyhlásil pohotovost, zvýšenou hlavně v oblastech
hraničících s Východoasijským společenstvím, které už delší dobu hrozily výbuchem. Co mám dělat?
Mimozemšťané chtěli, abychom jim odpověděli. Jak to máme udělat? A máme to vůbec dělat?
Poklepával prsty na desku stolu. Znervózňovalo ho, že se zatím podle všeho nic nedělo. Bál se, co
přijde za chvíli. Zajímalo by mě, jestli tohle provedli i ve Východoasijském společenství, napadlo ho.
Když nic jiného, bylo by to od nich fér.
***
„Nevíš, jak máme lidi přesvědčit, že jim mimozemšťané nechtějí ublížit?“ zeptala se nervózně Lai,
která už potřetí přepisovala zprávu.
„Nevím,“ odpověděl Paul o trochu ostřeji, než měl v úmyslu. „Nech mě přemýšlet,“ dodal mírněji. Lai
se jenom ušklíbla. Co by tak lidi mohlo přesvědčit o tom, že hromada slizu, kterou viděli, není vraždící
maniak? uvažoval Paul.
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„Mě něco napadlo,“ oznámil Henry.
Paul se na něho tázavě podíval. „No, copak?“
„Myslím, že bychom to měli podat jako něco, na co lidstvo vlastně už celá staletí čeká. Už od doby,
kdy snilo o tom, že na Marsu žijí myslící bytosti, a tak dále.“
„Problém je ovšem v tom, že tohle nejsou Marťani,“ opáčil Paul. „Ale máš pravdu, zní to dobře.“
„Myslíš si, že na lidi zapůsobí oznámení o tom, že jsme vstoupili do nové epochy obohacování se o
poznatky jiné civilizace, když se lidé bojí, že je ta věc, co viděli, připraví o život?“ zapochybovala Lai.
„Co chceš dělat jiného? Přece nemůžeme říct, že to byla zbrusu nová reklama na prací prášek,“
rozhodil Paul rukama.
„Tak takhle jsem to opravdu nemyslela,“ ohradila se Lai.
„Ale bylo by to řešení,“ prohlásil Henry. „A navíc by to bylo originální, to musíš uznat.“ Zašklebil se.
Lai zavrtěla hlavou. „Prosím tě, mohl bys radši mlčet?“
„Promiň, už jsem zticha.“
Lai se vrátila ke zprávě. „No, nic lepšího nás stejně asi nenapadne,“ řekla a rozhlédla se po svých
společnících. „Dobrá,“ povzdechla si, když oba mlčeli. „Tak to alespoň zkusme.“
***
„Hlásím se vám z Amsterodamu.“ Moderátor stál pod deštníkem a bránil ho před silným větrem.
V pozadí se ozýval jakýsi hluk. „Vypadá to tady opravdu děsivě. Přímo za mnou na náměstí
demonstrují tisíce lidí.“ Kamera zabrala dav natlačený na náměstí. „V noci ve městě propukly
nepokoje, na několika místech musela policie zasáhnout proti skupinám vykrádajícím a zapalujícím
obchody. Dnes lidé stávkují, zastavila se městská doprava, všude stojí kolony aut. Pokud bude tento
stav pokračovat, hrozí, že lidem dojdou potraviny. Je to opravdu příšerné. Počkejte chvíli…“
K moderátorovi se kdosi zboku přiblížil a něco mu říkal. Do mikrofonu pronikaly útržky
moderátorových odpovědí. „To ne… nemůžete… vždyť… ne…“ Kamera zabrala skupinku několika lidí,
která se k ní blížila. Proběhla krátká hádka, potom se obraz zakymácel a nakonec zmizel. Martin
přepnul na jiný kanál. „Přímý přenos z Vladivostoku. Nedávná šokující událost v podobě objevení
mimozemšťanů tu vzbudila opravdu velkou odezvu. Lidé vyšli do ulic. Policie se snaží bránit potyčkám
a krádežím, ale ve městě vládne chaos.“ Martin vypnul obrazovku. Co to má k čertu znamenat?
pomyslel si. Zavolal do Výzkumu, ale linky byly přetížené. Se stejným výsledkem zkusil zavolat i Ann.
V Perthu byl zatím poměrně klid, policie zasahovala neuvěřitelně rychle. Jak tohle skončí? zeptal se
Martin sám sebe.
***
Bylo už pozdě večer, ale z budovy Výzkumu se nikdo neodvážil odejít. Uplynuly už dva dny, ale situace
se s postupujícím časem spíše zhoršovala. V dopravních koridorech se tvořily kolony aut plných lidí,
kteří chtěli někam utéct a neuvědomovali si, že není kam. Byly zrušeny všechny akce přichystané na
nejbližší týden a lidé, kteří byli momentálně ve vesmíru, byli staženi na stabilní oběžnou dráhu. Kdo
byl právě po ruce, odpovídal na dotazy zástupců médií, protože ta se neustále ptala po oficiálních
stanoviscích a prohlášeních. Brown byl v jednom kole. Zdálo se, že je všude. Udílel pokyny, odpovídal
na dotazy, sestavoval prohlášení a vypadal neúnavně. Když už bylo hodně po půlnoci, spíše ráno než
noc, rozhodl se, že se trochu vyspí. Odešel do své kanceláře. Ještě chvíli postál před proskleným
výhledem. Perth na první pohled vypadal jako o slavnosti. Všude v ulicích byli lidé a někde vzadu
dokonce hořelo. Brown si těžce povzdechl a opřel si dlaně o chladné sklo. Pane, já vím, že to není
dobrá otázka, ale proč to musí být? Proč tímhle musíme projít? Prosím, pomoz nám všem. Spíše než
modlitba to byl duševní výkřik. Brown si náhle připadal osaměle. Tohle je zlé, ale co se stane, když si
všichni ti lidé uvědomí, že zanedlouho nás všechny možná čeká smrt? napadlo ho.
***
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„Takhle to opravdu dál nepůjde. Federace potřebuje být silná, ne rozvrácená.“
„Co chcete dělat, pane prezidente?“ Porada probíhala už hodnou chvíli a ještě nedospěli k žádnému
výsledku. Ministryně vnitra a ministr obrany byli vyděšení úplně stejně jako ostatní lidé, jenom s tím
rozdílem, že vztek ostatních útočil i na ně. Brooken si promnul čelo. Věděl přesně, co je potřeba
udělat, jenom si nebyl jistý, zda s tím budou ministři souhlasit. „Já vidím jediné možné řešení, a to je
vyhlásit výjimečný stav z důvodu ohrožení.“
„Myslíte si, že je to nutné?“ zeptala se ministryně vnitra, ale bylo vidět, že oponuje jen ze zvyku.
Brooken přikývl. „Obávám se, že ano. Pokud to takhle bude pokračovat, lidé nebudou mít dostatek
potravin a základních potřeb. Navíc takhle všichni dostanou možnost uklidnit se a popřemýšlet o tom,
co vlastně dělají. A potom, vedeme válku a nemůžeme riskovat ještě občanské nepokoje.“ Ministr
obrany přikývl a ministryně se k souhlasu váhavě připojila. Brooken pokýval hlavou. „Dobře.
Výjimečný stav vyhlásím za hodinu. Paní ministryně postarejte se prosím o to, aby přechod do něj
proběhl bez problémů.“
***
„Prosím pozor. Následuje důležitá informace. Věnujte jí prosím náležitou pozornost. Prezident
Federace národů vyhlašuje výjimečný stav z důvodu ohrožení s platností od desáté hodiny dopoledne
dnešního dne. Výjimečný stav obnáší toto: Nikdo nesmí bez povolení vycestovat za hranice členského
státu, v němž má trvalé bydliště. Není povoleno srocování lidí, s výjimkou náboženských obřadů, ale
pouze za podmínky, že představitel náboženské organizace dodá seznam chystaných obřadů. Je
zakázáno po desáté hodině večerní vycházet z domu, výjimky jsou povoleny pouze v případě, že to
vyžaduje zaměstnání dotyčné osoby, v případě nouze, nebo pokud si dotyčná osoba zažádá o
povolení. Žádost musí být podložena dostatečným důvodem. Ve všech městech bude zvýšena
pohotovost policie. Není žádný důvod k obavám. Výjimečný stav bude odvolán, jakmile pomine
hrozba občanských nepokojů. Nedodržení předpisů se trestá podle příslušného zákona. Jeho znění je
zveřejněno ve vládní databázi.“
***
Ann si připadala úplně vyčerpaná. Celý den byla v jednom kole a jediná vyhlídka, kterou měla, byla ta,
že se pravděpodobně zase nevyspí, protože bude muset přes noc zůstat ve Výzkumu. V Perthu byl
relativně klid, po vyhlášení výjimečného stavu a po několika policejních zásazích se nikdo neodvážil
dělat nepříjemnosti, ale všude bylo jasně patrné napětí. Ann odbočila a s povzdechem zaparkovala.
Byl už čtvrtý den po objevení se zprávy o mimozemšťanech a Výzkum zatím neměl řešení. Proto
Brown svolal poradu a pozval na ni i Ann. Vstoupila do budovy a všimla si změny. Všichni pracovali
tišeji a jakoby soustředěněji. Na astronomickém oddělení byl neobvyklý klid, protože po pozastavení
akcí se snížila činnost na minimum. Ann vstoupila do místnosti, ve které se měla konat porada a
posadila se vedle Johna.
„Ahoj,“ pozdravila.
John se k ní otočil a usmál se. Ann si všimla, že mu na spáncích začínají šedivět vlasy a překvapilo ji to.
„Ahoj Ann. Tak co? Máš plán na záchranu situace?“ Pokoušel se mluvit vesele, ale bylo vidět, že se do
lehkého tónu musí nutit.
Ann se unaveně pousmála a zavrtěla hlavou. „Bohužel ne. A ty?“
John pokrčil rameny. „Zatím mě nic nenapadá,“ připustil. Ann upřela pohled na Browna stojícího
uprostřed místnosti. Vypadal opravdu vyčerpaně, jako by jen silou vůle udržoval chod celého
Výzkumu.
„Všechny vás tady vítám,“ zahájil Brown poradu. „Už čtyři dny prožíváme největší krizi v dějinách
Výzkumu. Pozval jsem vás, abychom se společně pokusili najít řešení.“ Ann si zamyšleně prohlížela
nehty. Za Brownem seděly simulace astronautů. Ann zvedla hlavu a usmála se na Henryho. Ten jí
úsměv opětoval. „Předpokládám, že všichni znáte situaci,“ pokračoval Brown. „Je pravda, že věci se
vymkly kontrole, a proto musíme co nejrychleji přijít na to, jak problém vyřešit.“
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„Promiňte,“ ozval se Paul, „ale myslím si, že mimozemšťané mají určitý záměr, jinak by se přece
vůbec neobjevovali.“
Brown se na něj trochu podrážděně podíval. „Jistě. A máte nějaký nápad, jak jejich záměr uskutečnit,
aniž by kvůli tomu vypukla občanská válka?“
Paul pokrčil rameny. „No, už jsme se o tom tady na Fortuně bavili,“ připustil. Ann si poposedla.
Všichni v místnosti upřeli oči na astronauty.
Lai si odkašlala. „Totiž, napadla nás trochu zvláštní myšlenka,“ začala.
Brown si netrpělivě povzdechl. „Tak ven s ní,“ pobídl ji.
„Mohli bychom zástupce mimozemšťanů pozvat na Zemi,“ řekla Lai a čekala, jakou její návrh vzbudí
reakci. To myslí vážně? napadlo Ann. Pozvat sem příčinu všech problémů? Lainin návrh vzal řeč
dokonce i Brownovi.
Ann zavrtěla hlavou. „Poslyš, Lai, nemyslíš si, že je to zbytečně riskantní?“ zeptala se.
Lai už otevírala pusu k odpovědi, ale přerušil ji Henry. „Ann, a vlastně všichni, uvažujte chvíli. Čeho se
lidé bojí? Hrozby mimozemšťanů. Ale bojí se jich proto, že neví, co jsou zač. Když jednoho z nich
přivezeme na Zemi, budeme ho všude ukazovat, dělat s ním rozhovory a podobně, a když navíc
budeme pořád dokola omílat, že jsou mírumilovní, musí to zabrat. Chtělo by to ale nějakou dohodu
s médii, že nebudou vypouštět fantasmagorické zprávy jako doteď.“
Brown potřásl hlavou. „Vy si opravdu myslíte, že to zabere?“
Henry pokrčil rameny. „Zkusit to můžeme, ne? Tedy, pokud budou souhlasit mimozemšťané, a
samozřejmě vy.“
„A prezident,“ doplnil Brown. „Má někdo námitky nebo ho napadlo něco lepšího?“ zeptal se. Nikdo
se nehlásil. „Dobře. Ještě si to promyslím.“ Obrátil se na astronauty. „Jakmile se domluvím
s prezidentem, ozvu se vám,“ prohlásil.

XIV.
David se vznášel někde mezi vědomím a spánkem, když jej něco odmrštilo pryč. Doslova pryč. Otevřel
oči a uviděl pod sebou ležet svoje tělo. Co se to děje? Jsem mrtvý? pomyslel si. Cítil se zvláštně, ale
nebál se. Rozhlédl se. Viděl teď jinak než předtím. Pořád ještě se sice nacházel na základně mezi
stěnami svého pokoje, ale všude kolem něj proudily zvláštní obrazce. Stoupaly, klesaly, podivně se
vlnily a zdálo se, že plynou bez jakéhokoliv řádu. David se za nimi pustil a pochopil, že jsou to
myšlenky mimozemšťanů, myšlenky jeho i Jany. Věděl, že kdyby se pustil dál, narazil by na myšlenky
ostatních lidí a ještě někoho jiného, ale netroufal si. Zachytil se plynoucích obrazců a pustil se za nimi
k jejich zdroji. Dorazil k mysli mimozemšťanů a chvíli se jen nevěřícně díval. Díky jeho novému
vnímání vypadali neuvěřitelně krásně. Byli jako mlha a zároveň vzbuzovali dojem pevnosti. Věděli o
něm, cítil jejich pozornost. Chvíli váhal, než se k nim odvážil přiblížit, ale potom mezi ně vplul a
připojil se k jejich myšlenkám. Bylo to úplně jiné, než když s nimi normálně komunikoval. Teď jejich
myšlenky vnímal přímo. Cítil, že s nimi spojený pevněji než kdykoliv předtím. Nezdálo se, že by jej
schválně volali, ale věděl, že jeho cesta k nim je způsobena právě spojením, které se každým
okamžikem prohlubovalo. Proč to tak je? zeptal se, jen tak, bez nároku na odpověď. Dál plul mezi
myšlenkami mimozemšťanů, a čím více se vzdaloval od svého těla, tím více musel vzdorovat pokušení
rozplynout se v nich.
Přišel jsi, konstatovali mimozemšťané.
David se zastavil. Cítil chlad a přišlo mu to zvláštní, protože tělo nechal někde daleko za sebou. Proč
mě pořád voláte? zeptal se. Vnímal, jak ho mimozemšťané obklopují. Nikdy si ve skutečnosti
neuvědomil, jak jsou obrovští, jeden gigantický organismus složený z miliard myslících buněk.
Představil si, jaké by bylo stát se takovou buňkou, a musel sebrat veškeré soustředění, aby si udržel
vlastní identitu.
My tě nevoláme, odpověděli mimozemšťané, sám toužíš přijít. Jinak bys to nedokázal. Jsme příliš
rozdílní.
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David byl zmatený. Toužím po tom?
Možná jsi s námi nějakým podivným způsobem myšlenkově spřízněný a reaguješ na komunikaci
s námi mnohem citlivěji než tví druhové. David musel přiznat, že mají pravdu. Každá jeho část zoufale
toužila splynout s nimi, ale zároveň se toho bál. Mimozemšťané to vycítili. Mohli bychom dokázat to,
co chceš, prohlásili.
Davida zalila vlna paniky. Ale já to nechci! odpověděl, ale jeho pocity svědčily o opaku. Ucítil něco
jako ekvivalent pousmání.
Musíš se rozhodnout ty. My tě do ničeho nemůžeme nutit.
David chtěl souhlasit, ale přinutil se mlčet. Bál se, že ztratí sám sebe a všechno, co ho dělá člověkem.
Co by to pro mě znamenalo? zeptal se.
Pojď za námi. Můžeme ti to ukázat, vybídli ho mimozemšťané. David je poslechl. Nepohnul se z místa,
ale přesto se mu zdálo, že překonal stovky světelných let. Náhle cítil, že je někdo jiný. Byl jednou
malou jednotkou, která sama o sobě nic neznamenala, ale ve spojení s jinými tvořila impozantní celek
vědomostí a inteligence. Cítil spojení s ostatními a tvořil stavební prvek něčeho velkolepého. Byl starý
tisíce let a věděl toho víc, než si kdy dokázal představit. Cítil emoce a myšlenky milionů svých druhů,
znal je lépe, než by kdy mohl znát druhého člověka a oni znali jeho. Cítil, jak s jeho dechem dýchá celá
planeta, celý svět a připadal si svobodnější než kdy dřív. Cítil, jak jím prostupuje pokoj, který nikdy
nepoznal, a bylo mu dobře. Ale pak byl zase najednou zase sám a připadal si podivně malý a prázdný.
Tvoje mysl by se mohla stát naší součástí, ale stejně tak by sis částečně zachoval svou původní
osobnost, řekli Janusané. Získal bys vědomosti, o kterých se žádnému člověku ani nesnilo, ale musel
by ses vzdát části své původní existence. Můžeme to udělat, ale rozhodnout se musíš sám. V tom ti
nepomůžeme.
David cítil hrozný zmatek. Vzdát se části sebe a stát částečně jimi. Není to zvrhlé? Mám vůbec právo
to udělat? přemýšlel. Přestal bych potom být člověkem? Jedna jeho část na něj v panice křičela, aby
toho nechal, dokud je čas, ale on si příliš jasně pamatoval to nádherné opojení, v němž byl bdělejší,
než kdy doposud. Už nepřemýšlel. Dobře. Souhlasím, řekl, než měl čas ještě jednou zaváhat.
Dobře, prohlásili mimozemšťané. A potom David ucítil, jak ho něco trhá na kusy.
***
„Tohle opravdu navrhli?“ ujistil se ještě jednou Brooken.
Brown přikývl. „Ano. Přiznávám, že to zní jako nesmysl, ale když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že to
má něco do sebe.“
Brooken tázavě zvedl obočí. „Opravdu by mě zajímalo, z jakého úhlu se na tenhle návrh musím
podívat, aby mi přestal připadat jako sebevražda.“
Brown si unaveně promnul čelo. „Pane prezidente, myslím, že bude lepší, když se spojíte přímo
s astronauty. Určitě vám svůj nápad rádi vysvětlí.“
Brooken přikývl. „Jak myslíte. Ale vy budete u toho. Jestli vám to vyhovuje, spojím se s vámi za
hodinu.“
***
Paul se obrátil na Henryho a Lai. „Poslyšte, opravdu se vám zdá, že je dobrý nápad pověřit mě
diplomatickým jednáním?“ zeptal se.
Lai se na něho přívětivě usmála. „Jasně. Znáš snad někoho lepšího?“ Paul nepřesvědčeně potřásl
hlavou. No dobře. Ostatně, je to velká pocta snažit se přemluvit prezidenta k něčemu, co nechce
udělat, pomyslel si.
Potom se ještě jednou obrátil na své dva společníky. „Ale uvědomujete si, že všechno závisí na tom,
jak mu to podám?“
Henry přikývl. „Jistě. A protože ty z nás nejradši a nejlíp mluvíš, je to na tobě.“
Paul pokrčil rameny a soustředil se. Zbývalo už jen několik minut. V duchu sbíral všechny argumenty a
uvědomil si, že je nervózní. Pro sebe se pousmál. Uvidíme, řekl si. Konečně se objevila Brownova
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simulace a vzápětí i Brookenova. Tak a máme tu první problém, pomyslel si Paul. Jak je mám
oslovovat? Zdvořile se usmál a pozdravil.
Potom promluvil Brown. „Pane prezidente, toto je kapitán mise Kolumbus, Paul Belner. Pane
Belnere, toto je prezident Federace národů Jeffrey Brooken.“
„Těší mě,“ prohlásil Brooken odměřeně.
„Potěšení je na mé straně,“ řekl Paul.
Brown se tvářil neutrálně, Paul v jeho pohledu marně hledal podporu. „Pane Belnere, pan prezident
si přál, abych se účastnil vašeho rozhovoru,“ prohlásil Brown. Nebudu do něj pokud možno
zasahovat, takže veškeré argumenty směřujte prosím přímo k panu prezidentovi.“ Paul přikývl.
Výborně. Alespoň odpadá problém s oslovováním, pomyslel si nepřítomně.
Přemýšlel, jak má začít, ale Brooken ho předešel. „Pane Belnere, dozvěděl jsem se, že máte plán na
uklidnění situace. Z toho, co zatím vím, dost dobře nechápu, jak by měl fungovat.“
Paul se zhluboka nadechl. „Pane prezidente, původní myšlenka byla pozvat zástupce mimozemšťanů
na Zemi,“ řekl. „Nevím, jaké možnosti jste zvažoval vy, takže nemůžu tvrdit, že tahle je z nich nejlepší,
ale myslím si, že stojí alespoň za úvahu.“ Všiml si, že Brooken se netrpělivě nadechl, a tak rychle
pokračoval. „Pokud jsem to správně pochopil, situace je taková, že lidé se bojí napadení ze strany
mimozemšťanů. Domníváme se, tedy já a zbylí členové posádky, že pokud by na Zemi přišel jejich
zástupce a osobně vysvětlil úmysly své civilizace, situace by se mohla alespoň trochu uklidnit.
Samozřejmě bychom nemohli přestat s dosavadní činností, to je zveřejňování poznatků o nich,
uklidňující projevy a tak dále…“ Paulův hlas se nejistě vytratil.
Brooken krátce přikývl. „No dobrá. Dejme tomu, že byste mohl mít pravdu. Ale jak bychom se mohli
s mimozemšťany spojit?“ Paul na okamžik zaváhal a podíval se na Browna, jako by u něj hledal
pomoc. Nevěděl, jestli Brown prezidentovi řekl o telepatii.
„Víte, pane prezidente, mimozemšťané komunikují pomocí něčeho, co bych mohl zjednodušeně
pojmenovat telepatie, a protože jsme s nimi strávili nějaký čas, museli jsme se to naučit, takže se
s nimi dokážeme spojit,“ řekl nejistě.
Brooken se zatvářil udiveně. „Chcete říct, že dokážete číst myšlenky? A čtete je teď i mně?“ zeptal se
napolo žertem, ale v jeho hlase byla skrytá výhrůžka.
Paul přikývl. „Ano. Totiž ne, ne tak docela. Nečtu vám myšlenky, i když bych s vámi pravděpodobně
dokázal navázat telepatický kontakt. Je to prostě jenom forma komunikace na bázi myšlenkových
signálů,“ prohlásil rozpačitě.
Brooken se obrátil stranou na Browna. Ten přikývl. „Ano, pane prezidente,“ souhlasil. „Když se
astronauti ztratili, přišli za námi dva lidé, kteří tvrdili, že s nimi dokážou navázat telepatické spojení
pomocí nějakých mimozemšťanů, říkali jim Cizinci. Tehdy jsem to považoval za hloupost a ani jsem se
vám o tom nezmínil. A když se objevila první zpráva od mimozemšťanů…“ Brown udělal krátkou
pauzu, „tak nás… naučili nás to také, tedy mě a lidi, kteří pracovali na misi Kolumbus,“ prohlásil. Paul
se na něho překvapeně podíval a Brooken povytáhl obočí.
„A to mi říkáte až teď?“ nadhodil. „No, nebudu to řešit. Takže problém s komunikací je vyřešený. Ale
kdyby nějaký zástupce těch mimozemšťanů opravdu přiletěl, budeme potřebovat prostředníka,
nejlépe někoho, kdo je dobře zná.“
Paul se zamyslel a potom ho něco napadlo. „Pane prezidente, na mimozemské základně zůstali dva
astronauti. Možná by to mohl být jeden z nich. Nebo třeba i z nás,“ dodal.
Brooken mávl rukou. „Budu si to muset promyslet. Ale žádný lepší návrh zatím opravdu nepadl.“
Paul na okamžik zavřel oči a potom se odhodlal. „Pane prezidente, ještě mě něco napadlo,“ začal a
snažil se přitom nedívat na Browna. Příhodnější doba se mi už asi nenaskytne. Jenomže po tomhle mě
Brown opravdu vyrazí, pomyslel si. „Ano?“ zareagoval prezident.
„Ještě mě napadla jedna věc,“ řekl Paul a cítil tázavé pohledy Henryho a Lai. „Když se snažíme lidi
přesvědčit, že mimozemšťané nejsou nebezpeční, nebylo by dobré, kdybychom se vrátili na Zemi?
Aby si lidé třeba nemysleli, že představujeme nějakou hrozbu, že jsme například nakažení neznámou
nemocí…“
Paul cítil, že se do toho zamotává, a tak raději přestal. Brooken ho chvíli pozoroval a potom se usmál.
„Proč ne? Já si myslím, že je to dobrý nápad, tedy pokud bude souhlasit pan prezident.“ Obrátil se na
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Browna. Vypadalo to, že Brooken chce Brownovi oplatit zatajování telepatie. Brown se na okamžik
podíval Paulovi do očí a Paul si nebyl jistý, jestli v nich vidí pobavení nebo zlost.
Potom se Brown otočil na Brookena. „Jistě. Provedu to co nejdříve,“ řekl.
„Výborně. Pokud nemáte nic dalšího, tak vám děkuji,“ prohlásil Brooken. „Promyslím si váš návrh,
pane Belnere a zítra, nejpozději pozítří vám řeknu víc.“ Paul přikývl. „Nashledanou,“ rozloučil se
Brooken a jeho simulace zmizela.
Paul se otočil k Brownovi s vědomím, že to pořádně schytá, ale Brown se na něj jen chvíli zamyšleně
díval. „Pošlu pro vás modul,“ prohlásil. „Připravte se, navigátoři vám dají přesnější instrukce,“ řekl a
zavěsil.
Paul se otočil k Lai a Henrymu. „Paule, proč jsi to udělal?“ zeptala se Lai udiveně.
„Vždyť jsme tím ničeho nedosáhli,“ souhlasil Henry, „a pokud já vím, tak cílem celé téhle šaškárny
bylo něčeho dosáhnout.“
Paul zvedl ruce v uklidňujícím gestu. „Na oběžné dráze bychom teď nebyli nic platní. Jestli
mimozemšťané přijdou na Zemi, jako že si myslím, že přijdou, budeme aspoň uprostřed dění.“
Henry nedůvěřivě potřásl hlavou. „My budeme v karanténě,“ opáčil.
„Jenomže jsme jediní, kdo s mimozemšťany přišel do styku a navíc i z karantény budeme moci
komunikovat. Díky mimozemšťanům můžeme obnovit projekt.“ Henry zavrtěl hlavou.
„Když myslíš,“ zapochybovala Lai.
Najednou se ozval signál. „Tady je Perth,“ promluvil Annin hlas. „Jsem moc ráda, že se konečně
vrátíte domů. Modul pro vás přiletí zítra ráno v osm, tak buďte připravení.“
***
Otevřel oči a chvíli si nebyl jistý tím, kde to vlastně je. Kdo jsem? ptal se sám sebe. Všude okolo něj
plynula síť, které se mohl zachytit. Udělal to a pokusil se vypátrat, co se stalo. Připadal si podivně
prázdný, jako kdyby mu něco podstatného chybělo. Jsem a byl jsem… Byl jsem vůbec někdy předtím?
Kým jsem byl? Kým jsem teď? Měl pocit, že se dusí, byl větší, než dokázal pojmout vlastní myslí,
vlastní částí mysli. Chtěl se spojit s tím, co bylo jeho součástí, vlastně s tím, čeho byl součástí, ale
nedařilo se mu to. Měl strach, že zešílí. A potom do něj vzpomínky narazily jako lavina. Jeho
vzpomínky a jejich vzpomínky. David. Byl jsem David. Byl jsem člověk. Jsem člověk! Věděl, že je to
pravda už jenom zčásti. Zbylo z něj něco, co se nedalo přetavit ani zničit, ale zbytek splynul
s Janusany, byl s nimi tak pevně propletený, že by musel zemřít, aby se vysvobodil. Náhle pocítil
hrůzu. Co jsem to udělal?! Matně si uvědomoval, že pláče, ale potom ucítil jejich konejšivý dotek.
Neboj se. Jsi teď naší součástí, ale zachoval sis i sebe. Nemůžeme úplně vstřebat tvou osobnost. Jen
jsme tě obohatili a ty jsi obohatil nás.
Ale teď už nemůžu být úplně sám sebou!
Ne, nemůžeš. Ale to je cena, kterou jsi byl ochoten zaplatit. Uslyšel nějaký zvuk. Překvapilo ho to a
vzhlédl. Zjistil, že leží na zemi, a tak se posadil. Dovnitř vešla Jana. Viděl ji lidskýma očima a zároveň
vnímal, jak se od ní šíří myšlenky, které se přidávaly k síti.
„Co děláš, Davide…?“ začala Jana, ale když se mu podívala do očí, zaraženě zmlkla. „Co se s tebou
stalo?“ zeptala se vyděšeně.
„Co je na mně zvláštního?“ zeptal se David a vlastní hlas mu zněl cize.
„Tvoje oči…“ zajíkla se Jana.
„Co je s nimi?“
„Září.“

XV.
Astronauti čekali na hlavní palubě, až se připojí modul. Všechno bylo prováděno automaticky, takže
neměli na práci nic jiného než se dívat a čekat. Vracíme se domů, pomyslel si Paul a jeho samotného
72
Katastrofa

překvapilo, jak velkou odezvu v něm ta věta vyvolala. Našel Laininu ruku a pevně ji stiskl. Usmála se
na něj.
„Modul byl úspěšně připojen,“ ozval se počítač Fortuny.
Paul se podíval na Lai a Henryho. „Tak. Jdeme na to?“ zeptal se.
Lai přikývla. Všichni tři byli oblečení do lehkých skafandrů. V modulu nebylo moc místa, takže s sebou
vzali jenom nejdůležitější vzorky, věci, bez kterých se nemohli obejít a potom také dárek od
mimozemšťanů. Nastoupili do modulu a ten za nimi zavřel průchod. To stejné udělala i Fortuna.
Astronauti se na sebe mlčky podívali. Paul si nasadil přilbu a na okamžik zavřel oči. Vracíme se na
Zemi. Tam, kde všechno začalo. Tam, kde všechno skončí? zavrtěl hlavou a otevřel oči. Lai seděla
naproti němu. Usmáli se na sebe. „Module, zahaj přistání,“ řekl Paul. Chvíli padali volným vesmírem a
potom se dotkli atmosféry. Astronauti ten pocit zažili mnohokrát, na simulátoru i ve skutečnosti, ale
pokaždé je zaskočil. Gravitace si je chtivě přitahovala a oni byli chráněni jen několika vrstvami kovu a
porcelánu. Astronauti měli pocit, že se dusí, ale ten pomalu ustával, jak modul brzdil. Když modul
dosedl na zem, astronauti se chvíli vzpamatovávali.
„Tak jsme zpátky,“ prohlásil Henry a usmíval se.
„Jste v pořádku?“ ozval se Annin hlas.
„Ano, tak v pořádku, jak jen můžeme být,“ odpověděl jí vyčerpaně Paul. „Můžeme vystoupit?“ zeptal
se.
„Ano. Venku už na vás čekají. Budete převezeni do karantény.“
„Dobře.“ Paul si sejmul přilbu a Lai s Henrym ho napodobili.
„Jsme doma,“ řekla Lai. „Dokážete tomu uvěřit?“
„No, ještě se uvidí, jak nás tu přivítají,“ prohlásil Henry.
Když Paul vyšel ven, jeho první pocit byl, že všechno je moc rozlehlé a jasné. Jakmile si zvykl, uviděl,
že opodál stojí auto určené pro jejich převoz do karantény. Okolo stáli lidé v bílých skafandrech.
Zdálo se mu to směšné. Nikde poblíž nebyl jediný zástupce médií nebo jen obyčejný přihlížející.
Trochu ho to zklamalo, i když bylo pochopitelné, že Výzkum nehodlal riskovat vypuštění nějaké
nákazy. Bílé postavy počkaly, až se k Paulovi připojí dva zbývající astronauti. Potom k nim jedna
přistoupila.
„Vítejte zpátky na Zemi,“ prohlásila. „Máme vás převézt do karantény. Nastupte si,“ dodala a ukázala
na auto.
***
David se pořád ještě nezbavil omamného pocitu, se kterým se probral. Bylo zvláštní cítit se starý
tisíce let, mít tolik znalostí a přitom vědět, že nežije víc než dvacet pět let. Jana seděla naproti němu a
tvářila se vyděšeně. „Davide, proč jsi to udělal?“ vyslovila konečně otázku, o které David věděl, že ji
chce položit už dlouho.
David se usmál. Pomalu si zvykal na novou existenci a jeho dřívější strach mu přišel směšný. „Protože
jsem musel.“
Jana zvolna zavrtěla hlavou. „Musel? Copak oni tě k tomu přinutili?“
David zvolna zavrtěl hlavou. „Ne. Rozhodl jsem se sám. Je to takhle lepší, věř mi.“ Jana potřásla
hlavou.
„Lepší? Pro koho je to lepší?“
David pokrčil rameny. „Pro mě. Pro ně. Pro nás.“
Jana se zachvěla. Pro nás. Teď je jeden z nich. „Jak ti mám věřit, když už nejsi… člověk?“
David vstal a chytil Janu za ramena. Ztuhla. „Jano, neboj se. Jsem to pořád já, jenom jsem s nimi
propojený. Opravdu jsem to udělal dobrovolně.“
„Ale proč?“ V Janině hlase znělo něco jako náznak zoufalství. David se zamyslel. Hledal v obrovské
mysli, jíž byl součástí, jak by mohl Janě vysvětlit pocit naplnění, který získal.
„Protože teď alespoň vím, kdo jsem a kam patřím. Možná to nechápeš, ale takhle jsem konečně získal
můj život smysl.“
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***
„Pane prezidente, opravdu si myslíte, že je to dobrý nápad?“ zeptala se ministryně vnitra.
„Máte snad lepší?“ opáčil Brooken. Obrátil se k šéfovi rozvědky. „Máte nějaké zprávy ze
Společenství? Objevili se tam mimozemšťané také?“
„Mám jenom velmi kusé informace,“ prohlásil šéf rozvědky. „Pravděpodobně svůj vzkaz
mimozemšťané zveřejnili i tam, ale víc toho nevím.“
„Tak to zjistěte. Možná by díky tomu byl císař svolnější k vyjednávání.“ Šéf rozvědky přikývl. Brooken
se na chvíli odmlčel. Cítil na sobě tázavé pohledy ministrů a poradců. Bylo vyděšení, stejně jako on i
všichni ostatní. Nadechl se. „Máte někdo nápad, jak uklidnit lidi, aniž bychom sem museli zvát
mimozemšťany?“ zeptal se a doufal, že někdo ten nápad skutečně má, protože si nebyl jistý, jestli
příchod mimozemšťanů situaci vyřeší. Všichni se mu snažili vyhnout pohledem a v místnosti se
rozhostilo hluboké a trochu nervózní ticho.
„Pane prezidente, já sice lepší nápad nemám, ale nemyslím si, že by to bylo bezpečné,“ ozval se
ministr obrany po chvíli. „Jednak nevíme, jaký bude mít přítomnost mimozemšťanů účinek a jednak,
můžeme si být jistí, že jsou opravdu mírumilovní?“ Brooken zavrtěl hlavou.
„Nemůžeme si tím být jistí. Potíž je v tom, že mimozemšťané nejsou problém, který bychom mohli
založit do šanonu a doufat, že zmizí. Mohli by sem například přijít i bez ohlášení, což by bylo ještě
horší, než kdybychom je pozvali. Když už se jednou objevili, musíme se tvářit, že je všechno pod
kontrolou.“ Ministryně vnitra přikývla.
„Pane prezidente, myslím, že jakmile zástupce mimozemšťanů dorazí, měli bychom uspořádat
veřejně přístupnou konferenci přenášenou do sítě.“ Brooken vděčně přikývl. Zdálo se, že ministryně
se s ním pro jednou rozhodla spolupracovat.
„Takže budeme hlasovat, ano?“ navrhl. „Kdo je pro pozvání zástupců mimozemšťanů na Zemi?“
Nepřihlásil se jen ministr obrany. Brooken přikývl. „Dobře. Předložíme to parlamentu.“
***
Astronauti seděli v místnosti rozdělené skleněnou zdí. Prošli důkladnou dekontaminací a čekalo je
ještě několik předběžných vyšetření. Na druhé straně skla stál Brown a zamyšleně si je prohlížel.
„Vítám vás zpátky,“ prohlásil.
„Dobrý den, pane prezidente,“ pozdravil Paul a Lai s Henrym se k němu přidali.
Brown se usmál. „Mám pro vás hodně práce. Prezident souhlasil s vaším návrhem, takže jestli návrh
projde parlamentem, budete mít hodně rušno. Už teď se přihlásilo několik lidí, kteří by s vámi chtěli
mluvit. Souhlasil jsem, ale nejdřív tu mám někoho pro vás, pane Foxi,“ řekl Brown a kývl na Henryho.
Potom otevřel dveře a dovnitř vešla Ann. „Ahoj,“ pozdravila tiše a bylo vidět, jak je ráda, že jsou zase
zpátky.
Henry se na ni široce usmál. „Ann,“ zavolal a přiběhl ke sklu.
Brown se usmál. „Já už půjdu,“ prohlásil. „Ale ještě jsem se chtěl na něčem domluvit s vámi, pane
Belnere.“ Paul cítil, že má sucho v krku. Teď mě vyrazí, napadlo ho a navzdory všem svým
předsevzetím a ujištěním, že by se s výpovědí dokázal vyrovnat, měl strach, že se to opravdu stane.
„Mohli bychom se tady sejít řekněme za půl hodiny?“ zeptal se Brown. Paul přikývl. „Za hodinu sem
přijdou někteří zástupci médií. Chtějí s vámi udělat rozhovor,“ dodal prezident. „Zatím nashledanou.“
Paul a Lai se také zvedli a odešli, aby nechali Henryho s Ann o samotě.
Když Paul po půl hodině vstupoval do místnosti pro návštěvy, cítil, že se mu potí dlaně.
Na druhé straně skla už seděl Brown. Pokynul Paulovi, aby se posadil na židli naproti. „Podařilo se
vám to, pane Belnere,“ začal. Pořád se tvářil neutrálně a Paul nevěděl, co si má myslet.
„Co?“ nechápal Paul.
„Oživit zájem o Insanii,“ odpověděl Brown.
Paulovi se na tváři objevil výraz upřímného údivu. „Ano? A já myslel, že lidé se jenom bojí.“
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Brown zavrtěl hlavou. „Zatím.“ Chvíli seděl mlčky. „Něco jsem vám slíbil, že?“ zeptal se Brown. Paul
stísněně přikývl. Brown se trochu usmál. „Zatím to necháme tak.“
Paul se ani nesnažil zakrývat vděčnost. „Děkuju.“
Brown zavrtěl hlavou. „Neděkujte. Dělám to jenom proto, že vás potřebuju.“ Paul se na Browna
tázavě zadíval. Brown pozoroval svoje ruce. „Pokud mimozemšťané skutečně přijdou a pokud se jim
podaří lidi přesvědčit, že se nemají čeho bát, chtěl bych obnovit projekt. A k tomu vás budu
potřebovat.“
Paul se usmál. „Tak v tomhle se na mě můžete spolehnout,“ prohlásil.
***
Parlament odložil všechna naplánovaná hlasování a jednal o návrhu, který mu předložila vláda. Pro
jednou nebyl na síti sledovanější kanál, než přenos parlamentního jednání. Proslovy a diskuse se
táhly, řečníci se střídali a jak na všechny padala únava, padala ostřejší a ostřejší slova. Když nakonec
poslanci přistoupili k hlasování, byla skoro půlnoc. Výsledek byl těsný, tak těsný, že se na obou
stranách ozývalo reptání a obviňování z neférového přetahování hlasů. Nicméně nakonec předseda
parlamentu sdělil vládě výsledek a hned druhý den přišla Brownovi zpráva, že se má spojit s Janusany
a začít vyjednávat detaily jejich pobytu.
***
„Vypadá to, jako kdybychom vyvolávali duchy,“ zasmála se Lai.
V místnosti pro návštěvy seděli astronauti a za sklem ještě Ann s Ralphem. Všichni měli na tvářích
soustředěné výrazy. „Můžeme začít?“ zeptal se Paul. Všichni přikývli.
Lai zavřela oči a vydala se za mimozemšťany. Našla je rychle a chtěla se s nimi spojit, ale všimla si
něčeho zvláštního, jakési drobné změny ve struktuře jejich mysli. Z nějakého důvodu ji to znepokojilo,
a tak nechala ostatní za sebou a vydala se hledat příčinu změny. Našla to místo a na chvíli se zmateně
zarazila. Byla to jedna z propojených myslí Janusanů, ale zvláštním způsobem k nim nepatřila. Byla
jiná a Lai připadalo, že ji odněkud zná. Tehdy ale byla samostatná. Napojila se na ni a s hrůzou ji
poznala.
Davide? Připadalo jí to absurdní.
Lai! Jsi to ty?
Ano. Ale jak to, že jsi…
Spojil jsem se s nimi. Jsem jeden z nich.
Ale jsi to pořád ty.
Ano. Nemohli mě úplně vstřebat. Ale jsem s nimi propojený.
Proč jsi to udělal?
Protože jsem… protože mi poskytli něco, co mi chybělo.
A to je co?
Vědomí, že jsem důležitý, že někam patřím. Teď mám znalosti, o kterých se ti ani nezdá, objevil jsem
schopnosti, o kterých jsem nikdy nevěděl. Je to úžasné.
Ale už nejsi člověk. Lai se zdálo, že Davida svou poznámkou rozčílila.
To mi říkala i Jana. Ale pověz mi, co bych získal, kdybych zůstal člověkem? S tím, co teď znám, vím, že
lidé jsou oproti Janusanům primitivové.
Ale ty ses jako člověk narodil.
To neznamená, že se nemůžu rozhodnout pro lepší způsob existence, když mám možnost volby.
Copak si opravdu myslíš, že je lepší vzdát se sám sebe, abys získal něco, co tě může zničit? David
neodpověděl.
Ještě bych ti měl říct, jak jsme se rozhodli. David teď mluvil s chladným odstupem. Přijmeme vaše
pozvání a přijdeme na Zemi. Vezmeme s sebou i Janu.
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V tom případě už půjdu, prohlásila Lai. Necítila se v Davidově přítomnosti zrovna nejlépe. Co
nejrychleji se vzdálila od mimozemšťanů, a když konečně dokázala zaostřit, uviděla, že ostatní už jsou
zpátky.
„Viděli jste to taky?“ zeptala se.
„Co?“ zareagoval Paul.
„David se s nimi propojil. Je teď jedním z nich.“
***
Lai přecházela po pokoji a Paul ji pozoroval.
Seděl na židli. „Já ale pořád nechápu, proč to udělal,“ řekla Lai.
„Asi si připadal bezcenný,“ navrhl Paul.
Lai zavrtěla hlavou. „Jenže takhle se vzdal všeho, čím byl.“
„Sám ti řekl, že mu to vyhovuje.“ Když Lai procházela okolo něho, chytil ji a posadil si ji na klín. „Byla
to jeho volba, Lai, nic na tom nezměníš.“
„Hm.“
Paul ji pohladil po vlasech. „Možná je to pro něj opravdu lepší.“ Lai zavrtěla hlavou. Chvíli bylo ticho.
Paul chtěl několikrát začít mluvit, ale cítil, že by to nebylo k ničemu. Chvíli se na sebe jenom mlčky
dívali. „Lai?“ začal potom Paul tiše.
Lai se na něho tázavě podívala. „Lai, stojíš si ještě za tím, co jsi mi řekla, než jsme odletěli na Insanii?“
pokračoval Paul. Lai se zatvářila zmateně, ale potom se usmála.
„Stojím,“ řekla. Paul se usmál. „Jenom musíme určit datum svatby,“ prohlásila Lai ještě.
***
„Takže za týden.“ Brooken zabubnoval prsty na stůl. „Dobře. A říkáte, že budou mít i mluvčího?“
„Ano.“ Brown se Brookenovi ale nezmínil o tom, že David, mluvčí mimozemšťanů, je zároveň určitým
způsobem jedním z nich.
„Později se s vámi ještě spojím, abychom zorganizovali uvítací ceremoniál,“ řekl Brooken.
Brown přikývl. „Výzkum veřejnost oznámí jejich přílet,“ řekl.
„Ano. A zmiňte se v ní prosím i o tom, že o nich vím a že se s nimi setkám. Měl bych pozvat i zástupce
ostatních zemí, je to přece jen událost světového významu. Také se ještě musí upřesnit místo setkání.
No, to dořešíme potom. Mimochodem, jak dlouho budou ještě astronauti v karanténě? Byl bych rád,
kdyby se zúčastnili ceremoniálu.“
Brown pokrčil rameny. „Zatím u nich testy nic neodhalily, ale budu se muset zeptat zdravotníků, jestli
stačí tak krátká doba v izolaci.“
Brooken pokýval hlavou. „Byla by škoda, kdyby nemohli přijít.“
Brown přikývl. „Přeptám se na to.“
***
„Tohle bychom vám správně neměli povolit.“ Zdravotnice měla ustaraný výraz. Astronauti seděli
naproti ní oddělení sklem a poslouchali poslední instrukce před odletem. „Snažte se co nejméně
vycházet ven a pod oblečením noste ochranné obleky. Ještě neprošly všemi testy, ale snad budou
stačit. A v průběhu ceremoniálu si zapněte ochranné pole.“ Zdravotnice si povzdechla. „Za chvíli ještě
jednou projdete prohlídkou. Prosím, řiďte se mými instrukcemi, byla bych nerada, kdybychom mezi
lidi vypustili nějakou infekci.“
Lai se na ni usmála. „Budeme, nemějte strach,“ uklidňovala ji.
Zdravotnice si ještě jednou povzdechla. „Dobře. Stejně je to celé nesmysl.“
Po prohlídce se astronauti ještě naposledy sešli v oddělené části budovy. „Jdeme poprvé do světa a
hned na takovou událost,“ poznamenal Henry.
„Škoda, že toho z Monaka moc neuvidíme,“ posteskla si Lai.
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„Hlavní je, že lidi uvidí nás,“ prohlásil Paul.
Lai přikývla. „Už bychom měli jít,“ řekla. Paul zvedl zavazadlo a vykročil ke dveřím. Ještě si zapnul
ochranné pole a potom on i ostatní přešli do druhé části budovy. Venku už na ně čekalo letadlo.
Rozloučit se přišla jenom Ann, protože Brown měl práci a ostatní navigátoři také. Stála vedle letadla a
usmívala se. „Tak se tam mějte hezky a v pořádku se vraťte,“ prohlásila, když přišli blíž.
„Škoda, že tě nemůžu pořádně obejmout,“ postěžoval si Henry.
Ann se usmála. „Neboj, vynahradíme si to.“
Henry pokrčil rameny. „Tak ahoj,“ řekl a nastoupil do letadla. Všichni tři se pohodlně usadili a letadlo
vzlétlo.
Paul pozoroval krajinu a bezmyšlenkovitě kreslil na okénko prstem nesmyslné obrazce. Po chvilce ho
Lai chytila za ruku.
„Na co zase myslíš?“ zašeptala mu do ucha.
Paul se usmál. „Raději to nechtěj vědět. A ty?“ Lai jenom pokrčila rameny. Paul si povzdechl a pevněji
stiskl její ruku. Myslíš si, že je správné, co jsme udělali? Myšlenky mezi ním a Lai plynuly jako
průzračný potok.
Nemá cenu se tím trápit, Paule. Teď to nemůžeme posoudit. Možná nás příští generace proklejí za to,
že jsme přivolali mimozemšťany a způsobili tak lidem neštěstí, ale možná že jsme pomohli vykonat
něco dobrého. Teď to nezjistíme.
Jenže zodpovědnost poneseme v obou případech.
Takové už je riziko.
„Před námi je Monako. Za chvíli přistaneme.“ Přistání proběhlo bez problémů, pro astronauty zvyklé
na mnohem náročnější přistání v modulech nepředstavovalo žádný problém. Venku na ně nečekal
nikdo kromě auta, které je mělo dopravit do hotelu. Tam byly instrukce pro příští den.
„Hned ráno se máme setkat s prezidentem,“ poznamenal Henry.
Paul přikývl. „Co by za to jiní dali.“
Večer ležel Paul vedle Lai a dívali se spolu do stropu.
„Taky máš pocit, že se všechno obrací k lepšímu?“ zeptal se Paul.
„To se ještě uvidí,“ odpověděla Lai a usmála se na něj.
***
Všude bylo plno lidí, čekali na vzrušující podívanou. Ranní schůzka s prezidentem dopadla podle
očekávání, Brooken se choval zdvořile, ale nic nesliboval. Když se průvod zastavil na prostranství, kde
měli mimozemšťané přistát, Paul zaklonil hlavu a podíval se vzhůru. Podle rozpisu by tady měli být
každou chvíli. Cítil nervozitu a nebylo to jen z nedočkavosti. Co kdyby se najednou panika vrátila?
napadlo ho. Ale to se asi nestane. Teď se z anonymní hrozby stane konkrétní světelný bod na obloze.
Konečně se na obloze objevila světelná šmouha. Stále se přibližovala, až se objevil přístroj zvláštního
tvaru, který elegantně přistál na určeném místě. Nastala chvilka bezdechého očekávání. Otevřel se
jeden z průchodů a ven vystoupili dva lidé v ochranných oblecích. Paula nezarazilo, že David s Janou
nebyli okamžitě převezeni do karantény, vůbec si neuvědomil, že by něco takového mělo
proběhnout. Nemohl spustit oči z Davida. Byl jiný, šířil okolo sebe jakési vlny. Když ho Paul viděl
naposledy, byl to nenápadný, trochu plachý muž, ale teď z něho vyzařovala sebejistota někoho, kdo
toho ví víc než ostatní a dokáže své znalosti použít.
Ahoj Paule, ozvalo se mu v hlavě.
Davide?
Ano. Byl jsem David. Doufám, že ty mi nebudeš vyčítat, že jsem přestal být člověkem. Paul chtěl něco
namítnout, ale David ho přerušil. Vidím, že bys to udělal, takže raději nic neříkej.
Ale proč jsi to udělal?
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Paul ucítil něco jako smích. Proč jsem to udělal? Pořád ta stejná otázka. Nevím, jestli to pochopíš, ale
ukážu ti to. Paul zavrávoral.
Když přišel k sobě, viděl, že sedí v nějaké kanceláři, vedle něj je Lai a drží ho za ruku, a na opačné
straně stolu stojí David, Jana a přístroj s jedním z Janusanů.
Ještě nechápeš? ozval se Paulovi v hlavě znovu Davidův hlas. Paul zavrtěl hlavou. Neměl sílu
odpovědět.
Zástupce Janusanů promluvil. Rádi jsme přijali vaše pozvání. Ještě jednou bychom chtěli zopakovat, že
vám nechceme ublížit. Pokud s námi dokážete žít v míru, přinese to prospěch oběma stranám.
Chápeme, že vám nemusí být příjemné jednat přímo s námi, proto je zde náš mluvčí. Má naši plnou
důvěru, proto všechna jeho prohlášení považujte za platná. Všichni se snažili tvářit přívětivě, a když
promluvil Brooken, soustředili pozornost na něj, ale bylo vidět, že je stále něco nutí pozorovat hmotu
uvnitř nádoby.
„Paule, co se ti stalo?“ zašeptala Lai.
Paul lehce zavrtěl hlavou. „Vysvětlím ti to pak,“ odpověděl. Brooken se postavil a vstřícně se usmál na
zástupce Janusanů.
„Chtěl bych vás na Zemi přivítat jménem všech lidí. Jsou tu zástupci všech zemí a všichni doufáme, že
se s vaší civilizací navzájem dokážeme obohatit.“ U stolu seděl dokonce i zplnomocněný zástupce
Společenství, protože císař k tak významné události uzavřel s Federací příměří.
Děkujeme vám za přivítání. A poděkovat musíme také našim přátelům, které zde vidíme a se kterými
jsme se seznámili, když zkoumali planetu, kterou vy nazýváte Insania. Díky nim jsme mohli přiletět.
Rádi bychom se zástupci vašich zemí projednali několik otázek. Náš zástupce vám bude k dispozici.
***
„O čem si myslíš, že spolu jednají?“ zeptala se Lai Paula, když se konečně dostali zpátky do hotelu.
Uvítací ceremoniál se kvůli proslovům jednotlivých zástupců, dotazům a rozhovorům značně protáhl.
Na závěr ještě dramaticky odešel zástupce Společenství, který prohlásil, že jeho země nemá zájem
vyjednávat s mimozemšťany.
Paul pokrčil rameny. „Co já vím?“
„A myslíš, že mimozemšťané Brookena přesvědčí, aby povolil stěhování lidí na Insanii?“
Paul zavrtěl hlavou. „Nemyslím si to. Ale možné to samozřejmě je.“
„Hm.“ Do pokoje svítilo teplé podvečerní světlo a Paul cítil podivnou melancholickou náladu.
„Lai, myslíš, že to David vydrží?“
„Co?“ zeptala se zmateně Lai, která chvíli nevěděla, o čem je řeč.
„Jestli vydrží to, co udělal,“ odpověděl Paul a podíval se z okna na Monako zjemnělé růžovým
přísvitem.
Lai pokrčila rameny. „Nevím. Myslíš, že to nedokáže?“
Paul stiskl rty. „Nejsem si jistý, co to s ním může provést. Netuším, jestli lidská psychika dokáže
vydržet takový nápor. Možná tomu nebudeš věřit, ale mám o něho strach.“
Lai potřásla hlavou. „Proč? Ty sám jsi mi říkal, že si s ním nemám dělat starosti.“
Paul přikývl. „Ano, ale to jsem ještě nevěděl, co vlastně udělal. Dneska, když jsem… nevnímal, mi to
ukázal. Je to svým způsobem úžasné, ale zároveň strašlivé. Lidé nejsou na něco takového stavění.“
Lai k němu přistoupila a pohladila ho po vlasech. „Nedělej si starosti. Všechno nějak dopadne.“
Paul se pousmál. „Máš pravdu, ale jak?“ Chvíli mlčeli. „Zítra odjíždíme. I s Janou. Víš to?“ zeptal se
Paul, aby převedl rozhovor na jiné téma.
Lai přikývla. „Moc se mi nechce.“
Paul pokrčil rameny. „Nemůžeme nic dělat.“
***
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David vstoupil do konferenční místnosti. Působila přívětivě, hlavně díky vkusně umístěným
květinovým dekoracím. Po příletu na Zemi byl trochu zmatený. Jeho část, která zůstala člověkem, se
radovala z návratu domů, ale zároveň se na lidi díval očima Janusanů, takže cítil jejich zmatek a
určitou myšlenkovou převahu.
„Dobrý den,“ pozdravil. Okolo stolu seděli zástupci jednotlivých zemí, ale bylo jasné, že hlavní slovo
budou mít prezident Federace, monacký kníže a zástupce Velkého chalífátu, Libye a Grónsko většinou
jen přikyvovaly mocnějším sousedům.
„Vítáme vás,“ ujal se slova monacký kníže. „Posaďte se, prosím.“
Když se David usadil, pokračoval Brooken. „Protože jste člověk a jste nezávislý na mimozemšťanech,
rádi bychom se od vás dozvěděli, co od nich ve skutečnosti můžeme čekat.“ David potlačil nutkání
usmát se. Chvíli zvažoval, jestli má prozradit, jak to s jeho nezávislostí je, ale nakonec se rozhodl, že si
to nechá pro sebe. „Chápejte, chtěli bychom s nimi vycházet pokud možno po dobrém, ale
nemůžeme si být jistí, jaké mají úmysly,“ pokračoval Brooken.
David přikývl. „Mohu vám s klidným svědomím říct, že pokud mimozemšťanům nikdo nezavdá
příčinu, nezahájí konflikt. Na druhou stranu by ale byli rádi, kdybyste si uvědomili, že jsou schopní
účinně se bránit.“
Všichni zástupci přikývli. „A proč se rozhodli navštívit Zemi?“ zeptal se zástupce Velkého chalífátu.
„Asi se vám to bude zdát podivné, ale chtějí nás poznat. Protože mise Kolumbus se s nimi dostala do
styku, chtěli udělat vstřícný krok.“
Brooken se trochu zamračil. „Takže oni předpokládají, že se chceme přestěhovat na tu planetu?“
David se usmál. „Nabídli nám pomoc při odstraňování potíží s jedovatými plyny v močálech. Mimoto
bychom se od nich mohli mnoha věcem naučit, kdybychom žili prakticky v sousedství.“ Za tohle mi
Paul musí poděkovat, pomyslel si David.
Zástupci jednotlivých zemí se na sebe podívali. „Už jsme se o tomto návrhu jednou bavili,“ prohlásil
monacký kníže. „Naše země nemá tak rozvinutý vesmírný program jako Federace národů, takže sami
bychom souhlasit nemohli, ale pokud mimozemšťané nabízejí pomoc, v zásadě problém nevidím. Dali
bychom tak lidem dvojnásobnou šanci na přežití.“ Tázavě pohlédl na Brookena. David se na něj
podíval také a vnímáním mimozemšťanů viděl, že pravděpodobně souhlasit nebude.
Brooken zavrtěl hlavou. „Tohle téma budeme muset ještě pořádně probrat. S přestěhováním lidí na
tu exoplanetu se pojí rizika, která nejsem ochoten podstoupit. Stavba podzemních měst zatím
pokračuje bez problémů, takže není důvod vracet se k rizikovému plánu.“
Zástupce Chalífátu přikyvoval. „Ale neurazí se mimozemšťané, když jejich nabídku nepřijmeme?“
zeptal se.
David pocítil pobavení Janusanů. Lidé jsou zvláštní. Proč nám přisuzují svoje emoce a reakce? David
zavrtěl hlavou. „Ne, nebudou nás k ničemu nutit.“
„Mám ještě jeden dotaz ryze organizačního charakteru,“ prohlásil Brooken.
„Ano?“ zareagoval David.
„Ehm, kde máme našeho návštěvníka ubytovat?“
„Bude bydlet ve své lodi, má tam svou atmosféru a prostředí, na které je zvyklý,“ odpověděl David.
„Později se pravděpodobně i se mnou přestěhuje do Perthu. Janusané chtějí být k dispozici pro
výzkum, a tak chtějí být co nejblíže ústředí Vědeckého výzkumu.“
***
„Víte, co nechápu?“ Paul byl viditelně rozčilený. Vědci se vrátili zpět do karantény a ztratili tak téměř
veškerý kontakt s vnějším světem. „Proč my musíme trčet v karanténě a David může zůstat v Monaku
a jednat s Brookenem? Já vím, nosí ten pitomý ochranný oblek, ale stejně, jaká je v tom logika?“
Jana se usmála. „Neboj se, David to zvládne.“ Paul se ušklíbl. Jistě, David to zvládne, jenomže je to
můj projekt. A zvládl bych to taky.
„Poslyš, Jano, jak to s ním vlastně je?“ zeptal se.
Jana pokrčila rameny. „Je jiný, ale toho sis asi všiml. Nevím, jak se změnil uvnitř a nevím, jestli je ještě
pořád David, nebo jestli se z něho stal jen nástroj mimozemšťanů.“
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Paul zavrtěl hlavou. „A opravdu si myslíš, že dokáže Brookena přesvědčit?“
„Doufám. Nevím, jak moc bude chtít prezident s Janusany spolupracovat.“ Nebo spíš jak moc se jich
bude bát, pomyslel si Paul.
***
Martin seděl ve své nové kanceláři a tvářil se rozčileně. Reprezentanta podzemních měst nedělal
ještě ani měsíc a už měl žehlit první neúspěch.
„To přece nemůžete myslet vážně. Nemůžu předstoupit před lidi s tvrzením, že se zřítila část
podzemních měst, protože jsme chtěli ušetřit.“
Muž stojící před ním zavrtěl hlavou. „Ne, to po vás nikdo nechce. Byla to prostě politováníhodná
nehoda, způsobená tím, že jsme pro danou oblast použili ne úplně vhodný materiál.“
Martin nevěřícně zavrtěl hlavou. „A na kolika dalších místech jsme ten ne úplně vhodný materiál
ještě použili? Vždyť já sám jsem prováděl desítky simulací. Proč se vedení neřídilo mými
doporučeními?“ Povzdechl si. „Kde ještě se to stalo?“ zeptal se rezignovaně.
„Tohle byl zatím první případ. Máte pravdu, chtěli jsme ušetřit, ale na tom přece není nic špatného.“
„To vidím,“ opáčil Martin. Znovu si povzdechl. „Dobře. Pokusím se to vysvětlit.“ Jenom pevně
doufám, že podobné politováníhodné nehody se nebudou dít příliš často, pomyslel si.
***
Prezident Federace národů tiše zaskřípal zuby a zhluboka se nadechl. „Pane Lande, chcete mi říct, že
se můžou zřítit i další části měst?“
Land se tvářil nervózně. „Pane prezidente, škody jsou minimální a nikdo nebyl zraněn…“
„Na to se vás ale neptám,“ přerušil ho ledově Brooken.
Land stiskl rty. „Jistě, pane prezidente, stát se to může, ale pravděpodobnost další nehody je téměř
nulová.“
Brooken povytáhl obočí. „Ale tahle nehoda se stala, že?“
„Ano, ale…“
Brooken zabubnoval prsty na desku stolu. „Potom dávejte pozor, aby se podobné nehody stávaly co
nejméně.“
Land rychle přikývl. „Jistě.“
„Nashledanou,“ řekl Brooken. Land zavěsil. Prezident vstal od stolu a křečovitě si stiskl ruce. No, co
mám teď dělat? Nemůžu riskovat, že podzemní města selžou.
Zavrtěl hlavou a znovu si sedl. „Zeptejte se pana Pellera, jestli by nemohl přijít,“ požádal asistentku.
„Hned to bude.“ David vstoupil do místnosti se stejným výrazem jako kdykoli předtím.
Brooken mu pokynul, aby si sedl. „Co si přejete, pane prezidente?“ zeptal se David.
Brooken stiskl rty. „Jsou nám mimozemšťané opravdu ochotní pomoci při přesidlování?“ Bylo mu,
jako kdyby přiznával porážku.
David se nepatrně pousmál. „Jsou ochotní pomoci nám při odstraňování jedovatých močálů,
s přestěhováním bychom si museli poradit sami,“ řekl.
Brooken přikývl. „A můžete mi poskytnout záruku, že by nás nenapadli, pokud bychom se skutečně
přestěhovali?“
David přikývl. „Ano, to můžu jejich jménem zaručit. Pokud bude potřeba, potvrdím to i písemně.“
„To zatím nebude třeba. Později tu věc projednáme. Prozatím vám děkuji.“
Když David odešel, Brooken si povzdechl a zavolal Brownovi. „Dobrý den, pane prezidente,“
pozdravil, když se před ním objevila Brownova simulace.
„Dobrý den. Co potřebujete?“ zeptal se Brown.
„Říkám to nerad, ale nemám jinou možnost než povolit přestěhování části lidí na Insanii. Před chvílí
jsem se dozvěděl, že se část podzemních měst zřítila. Jistě chápete, že nemůžeme riskovat. V sázce je
příliš mnoho.“ Brown se chystal něco říci, ale Brooken ho zarazil. „Počkejte. Mám ještě jednu
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podmínku. Musíte sehnat dostatečný počet dobrovolníků, kteří se budou ochotní na Insanii
přestěhovat. Jinak by to bylo zbytečné.“
Brown přikývl. Nemohl věřit vlastním uším. „Jistě. Určíte přesný termín?“
Brooken zavrtěl hlavou. „Zkuste to co nejdřív.“

XVI.
„Poslyšte, já se vás na nic neptám.“ Brown stál proti zdravotníkovi. Oba po sobě vrhali pohledy,
kterými by se dala tavit žula. „Řekl jsem, že je máte pustit z karantény.“
„Ano, já jsem vás slyšel, pane prezidente.“ Zdravotník očividně udržoval zdvořilý tón jen s velkou
námahou. „Jenže já vám říkám, že je to příliš riskantní.“
Brown potlačil nutkání převrátit oči v sloup. „Myslím, že tahle obava je už naprosto bezpředmětná,“
podotkl. „Už jeden astronaut chodí mezi lidmi úplně volně.“
Zdravotník stiskl rty. „Já vím a nesouhlasím s tím. Je to porušení základních bezpečnostních pravidel.“
Brown si povzdechl. I on se bál případné infekce, ale mimozemšťané se za astronauty zaručili, a on
jim věřil. Jenom nevěděl, jak to má vysvětlit ostatním. „Odhalily dosavadní testy něco?“ zeptal se, ale
předem věděl, jaká bude odpověď.
„Ne, ale…“
„Dobře, já vím, co chcete říct. Infekce se může projevit až po delší době.“ Brown chvilku uvažoval.
„Pokud je nechcete pustit, máte nějaký návrh, jak by se mohli pohybovat volně mezi lidmi? Nutně to
potřebuju.“
Zdravotník se zatvářil ublíženě. „Pokud je to tak důležité, mohli by nosit speciální ochranné obleky, se
kterými byli v Monaku a okolo hlavy by si zapínali ochranné pole. Problém je v tom, že obleky nejsou
dostatečně vyzkoušené…“
Brown přikývl. „Výborně. Oznámíte jim to prosím? Hned jak se do těch obleků navlečou, rád bych si
s nimi promluvil.“ Zdravotník chtěl něco říci, ale potom si to rozmyslel a rezignovaně přikývl.
Brown astronauty přijal v jedné z větších místností vybavené židlemi. Paulovi se zdálo, že radostí
úplně září. „Vítám vás,“ pozdravil Brown a pokynul všem, aby se posadili. „Mám pro vás jednu velmi
dobrou zprávu,“ prohlásil. „Prezident povolil stěhování lidí na Insanii.“ Paul se kousl do rtu. Takže
David to dokázal, pomyslel si. „Zřítila se totiž část podzemních měst a prezident nechce riskovat, že
projekt selže,“ doplnil Brown. „Jenomže má to háček. Musíme sehnat dostatek dobrovolníků
ochotných se na Insanii přestěhovat. A já si nejsem jistý, jestli to bude jednoduché, když vezmeme
v úvahu močály a mimozemšťany.“ Dostatek dobrodruhů a lidí ochotných začít znovu se najde
vždycky dost, pomyslel si Paul. „Od vás bych potřeboval spolupráci,“ prohlásil Brown. Musíme
zveřejnit přihlašovací formulář, já se pokusím překonat svůj odpor k médiím a oslovím co nejvíc
zpravodajských ústředí. A vy se snažte šířit zprávy ze svých soukromých databází. Snad najdeme dost
lidí.“ Promnul si čelo a potom si ještě na něco vzpomněl. „Mimochodem, myslím, že byste se mohli
vrátit domů, tedy do svých bytů v Perthu. Bude působit lépe, když dáme najevo, že se nebojíme
infekce.“ Brown se usmál. „A počítejte s tím, že celý Výzkum bude pokračovat v masáži lidí kvůli
tomu, aby se nebáli mimozemšťanů. Doufám, že se přidáte.“ Všichni přikývli.
„S radostí,“ řekl Paul.
***
Paul seděl na zemi a přemýšlel. Lidí ochotných přestěhovat se na Insanii rychle přibývalo i přes snahu
lidí z projektu stavby podzemních měst je od toho odradit. Landovi se nedaří, pomyslel si Paul a
mimoděk si vzpomněl na svůj pobyt ve vězení. Pousmál se.
Z vedlejšího pokoje přišla Lai a posadila se vedle něho. „Kolik myslíš, že bude Brooken chtít
přihlášených lidí?“ zeptala se.
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Paul pokrčil rameny. „Co já vím? Několik stovek milionů určitě.“
Lai zavrtěla hlavou. „To zní děsivě.“
„Proč?“ opáčil Paul. „Žije nás tu třináct miliard.“
„Ale stejně, stovky milionů lidí…“
„Už to začíná vypadat nadějně. Tak do dvou dnů bychom mohli uvažovat o zahájení příprav,“
prohlásil Paul. Pokud ovšem nejsem přehnaně optimistický. Ale jestli to nezvládneme dostatečně brzo,
stejně to nebude k ničemu. „Musí se to podařit,“ zamumlal.
Lai se usmála. „To mě ujišťuješ, nebo se ptáš?“
Paul jenom mávl rukou. „Brooken to schválí, i kdybych kvůli tomu za ním musel osobně dojít po
kolenou,“ prohlásil a už když to vyslovil, napadlo ho ještě něco jiného. „Lai! Vždyť my máme pořád tu
janusanskou encyklopedii. Musíme ji zveřejnit! Co jiného může pomoct ukázat Janusany v pravém
světle než jejich vlastní slova?“
***
V zasedacím sále monacké knížecí rezidence byl tentokrát přítomný i zástupce mimozemšťanů. David
seděl za ním a poslouchal. Za stolem seděli zástupci států, kromě zástupce Východoasijského
společenství, které porušilo příměří a znovu se pokusilo zaútočit na Federaci, tentokrát i kvůli
mimozemšťanům. „Pokud se lidé přestěhují na Insanii, jaké nám poskytnete záruky, že je
nenapadnete?“ ptal se právě monacký kníže.
Můžeme vám poskytnout pouze slib. I vy nás můžete napadnout, ale slíbili jste, že to neuděláte, proto
vám věříme. Jinou záruku nabídnout nemůžeme. Nechceme se vměšovat do vašich záležitostí. Pouze
jsme vám nabídli možnost se navzájem poznat.
Brooken se trochu ošil. Předchozí den strávil jednáním s ostatními zástupci zemí. Všichni byli ochotní
souhlasit i s projektem stěhování na Insanii, ale jemu se to pořád nezdálo. Nevěřil mimozemšťanům.
Na druhou stranu se nezdálo, že by lidé byli znepokojení. Na nabídku Vědeckého výzkumu jich už
odpovědělo hodně a jejich počet se stále zvyšoval. Dobrodruzi a lidé, kteří potřebují začít znovu od
nuly. A potom taky snílci, kteří chtějí nový spravedlivý svět, pomyslel si. Jenomže je nemůžu jenom tak
ignorovat. A monacký kníže se pro myšlenku nového světa nějak moc nadchl. Ale když tu ta možnost
je, proč ji nevyužít? Mohlo by to být výhodné. Rozhlédl se po ostatních zástupcích a potom se podíval
na hmotu v nádobě. „Promiňte, že vás ruším z přemýšlení,“ prohlásil David, „ale měl byste mít na
paměti, že čas se krátí.“
Brooken se na něj pozorně zadíval. „Máte pravdu,“ řekl nakonec.
***
„Vítám vás u večerních zpráv. Prezident Federace národů ve spolupráci se zástupci Monaka, Velkého
Chalífátu, Libye a Grónska povolil přestěhování části lidí na planetu v sousedství domova našich
mimozemských návštěvníků. Prezidentův mluvčí tvrdí, že nehrozí žádná rizika, důvod otravy původní
výzkumné výpravy že se dá odstranit a že mimozemšťané přislíbili pomoc. Východoasijské
společenství opět zaútočilo na…“
Paul nadšeně vyskočil ze židle. „Jo!“ vykřikl. „Jo, jo, jo!“ Lai se na něj s úsměvem dívala. Paul ji chytil
za ruce. „Lai, chápeš to, teď už stačí lidi na Insanii jenom přesunout a bude to!“ Hlas se mu chvěl
vzrušením.
Lai mírně zavrtěla hlavou. „Tak jednoduché to nebude.“
Paul odmítavě mávl rukou. „Nevadí. Ale můžeme pokračovat, to je hlavní.“
„Měli bychom to oslavit,“ navrhla Lai.
Paul přikývl. „Máš pravdu. A musíme pozvat všechny navigátory. A taky Johna.“
Večer se všichni sešli v Johnově oblíbeném podniku.
„Paule, měl bys pronést přípitek,“ prohlásil Henry.
„Já?“ Zdálo se, že Paul je překvapený.
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„No jistě,“ souhlasil John.
Paul pokrčil rameny a pozvedl sklenku. „Tak na…“ Zarazil se. Na co vlastně? Na co by se mělo připíjet
v takovéhle chvíli? „Na Insanii,“ řekl nakonec.
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