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01. Vstup do Města s vůní Sekky 

18. srpen, Země 

Celou noc jsem probděla. Do poslední chvíle jsem si nebyla jistá, zda opustit Zemi a s ní i 

vše, co je mi drahé, ale syn mě nakonec přiměl k rozhodnutí – rozhodnutí odejít. Ačkoliv 

nedovršil ještě 16 let, už nyní je uznávaným vědcem. Před několika měsíci se připojil k SGC a 

na Zemi tráví čím dál méně času. Moje zázračné dítě dospělo dříve, než jsem si kdy myslela. A 

tak jsem se nakonec rozhodla pro Atlantidu. Dnes se uvidí, zda zůstane legendární město 

nadále jen vzdáleným snem, nebo se stane skutečností. Prozatím končím se zápisky. Za hodinu 

se připojím k týmu doktorky Weirové, a jak doufám, projdu branou – červí dírou – do jiné 

galaxie. Chci ještě naposled vidět východ slunce tady na Zemi – energie v podobě ZPM nám 

vystačí pouze na cestu tam, takže není jisté, kdy a zda vůbec se na Zemi vrátíme. 

 

4. září, Pegas – Atlantis 

Tak se sen přece jen stal skutečností. A ta skutečnost předčila všechny mé sny. Našemu 

týmu se podařilo projít branou do Atlantidy. Město jsme však nalezli opuštěné a hluboko pod 

hladinou moře. A aby těch problémů nebylo na začátku málo, doktor McKay zjistil, že štít 

chránící město, napájené třemi již téměř vyčerpanými ZPM, je na pokraji zhroucení. 

Vypadalo to, že budeme nuceni Atlantidu v nejbližších hodinách opustit, protože našim 

příchodem se město aktivovalo a rychle tak odčerpávalo poslední zbytky energie. Všichni 

členové expedice dostali rozkaz stáhnout se do řídící místnosti a doktor McKay zadal 

náhodnou adresu. Dva týmy vedené plukovníkem Sumnerem se vydali hledat vhodnou 

obyvatelnou planetu a nový zdroj energie. Já zatím přemýšlela o místnosti, kterou jsme s dr. 

Beckettem krátce předtím objevili, a o hologramu, který se mi, díky mému antickému genu, 

podařilo aktivovat. Hologram popisoval historii Antiků a jejich mocného nepřítele – podivnou 

rasu zvanou Wraithové, kvůli které museli Antikové  tuto galaxii opustit.  

Město se nakonec zachránilo samo. Když se energetický štít začal hroutit, Atlantida se 

vynořila na hladinu moře. Běžely jsme s Ájou na terasu hlavní věže a s radostí dýchaly 

chladný mořský vzduch. Už jsme se pomalu smiřovaly se smrtí a ten náhlý obrat nás ještě 

nestačil probrat z šoku. Bohužel naše radost netrvala dlouho. Major Sheppard, který se vrátil 

se zbytky vyslaných týmů a také několika stovkami obyvatel planety Athos, nám sdělil, že byli 

napadeni Wraithy. Nemohla jsem tomu uvěřit, všechno se dělo tak rychle. Major si pak u dr. 

Weirové prosadil záchrannou misi, když objevil s doktorem McKayem hangár vesmírných 

lodí. Pojmenovali je jumpery a Ája z nich byla nadšená. Odletěla s nimi.  

Já jsem zatím pomáhala s ubytováním Athosianů. V jejich očích se zračila hrůza z právě 

prožitého wraithského útoku a ve mně se vzbudil strach. Strach o Áju, o záchrannou misi a 

naši budoucnost. Dr. Beckett mi to musel vidět na očích, protože ke mně přistoupil a dal mi 

ruku na rameno. Trochu mě to uklidnilo, pokusila jsem se usmát, ale moc mi to nešlo. 

Na sklonku druhého dne se Ája se zbytkem záchranného týmu vrátila. Vypadala dosti 

přepadle a nebylo jí moc do řeči. Řekla mi jen to, co jsem se už dozvěděla – plukovník Sumner 

je mrtvý, nahradil ho major Sheppard. V této chvíli už dává dohromady svůj nový tým.  

Druhý den večer jsme s Ájou seděly v mém novém pokoji a popíjeli z flašky rumu, co jsem 

s sebou prozřetelně sbalila. Ája stále mlčela a já byla ponořena ve vlastních myšlenkách, 

které se, nevím proč, točily stále častěji okolo dr. Becketta. Jeho tvář mi nešla z hlavy a mě to 

svým způsobem dráždilo. Proto jsem první Ájiny věty přeslechla. Ája se zase odmlčela, ale po 

chvíli tichým hlasem dodala, že se stalo něco ještě horšího – při záchranné misi zabili 

wraithskou královnu a probudili tak Wraithy z hybernace. Všechny Wraithy. Hodně, hodně 

Wraithů… 

Je jasné, že tuto noc také neusnu. 

 

17. října – Pegas, Atlantis 



Ráno mě nemilosrdně zastihlo v propocené a zválené posteli. Vstala jsem znavenější, než 

jsem večer předtím ulehla – trápily mě zlé sny, které si naštěstí nepamatuji, ale jejich pachuť 

děsu cítím ještě teď. Od svítání panuje ve městě ruch a zmatek. Major Sheppard se se svým 

týmem právě vrátil na Atlantidu – byli opět přepadeni, už po páté z celkových devíti misí. 

Proslýchá se, že by ve městě mohl být wraithský špeh.  

 

18. října – Pegas, Atlantis 

V poledne sem přišel – nebo se spíš přiřítil – doktor McKay. Soudě dle kruhů pod očima a 

chování splašeného býka dostal jeden ze svých geniálně šílených (nebo šíleně geniálních?) 

nápadů. Předkládal mi nesmyslné požadavky a ještě nesmyslnější termíny (tedy nejlépe ihned) 

dodání informací týkajících se nějakých složitých a pro mě zcela nepochopitelných 

matematických rovnic, kterými zahltil můj nebohý počítač. Při tom svém monologu si pořád 

šlapal na jazyk – až později jsem se dozvěděla, že byl při poslední misi paralyzován 

wraithskou zbraní a nějakou dobu nemohl mluvit. Škoda, že mu to nevydrželo déle. Naštěstí 

pro mě i pro něj jsem po necelé hodině tabletky s potřebnými údaji našla a McKaye se zas na 

chvíli zbavila. 

 

19. října – Pegas, Atlantis 

Podezření padlo na Athosiany. Nedokážu pochopit, jak k této nesmyslné myšlence mohla 

doktorka. Weirová dojít, vždyť Athosiané mají dobrý důvod Wraithy nenávidět. Po útoku na 

Athos téměř každý z přeživších ztratil někoho blízkého. Jejich historii protínaly krvavými 

záseky wraithské sklizně, které po sobě vždy zanechaly obrovské ztráty. 

Všechny meziplanetární mise jsou až do odvolání odloženy, Athosianům byl zamezen vstup 

do hlavní věže a dalších důležitých míst. Znechucení a rozzlobení se proto rozhodli z Atlantidy 

odejít na nedávno objevenou pevninu. Zítra požádám dr. Weirovou o povolení připojit se 

k týmu dobrovolníků s antickým genem, kteří převezou v jumperech Athosiany na nejbližší 

kontinent. 

 

20. října – Pegas, Atlantis 

Povolení mi bylo s radostí uděleno. Protože převážná většina obyvatelstva s antickým 

genem sestává z vědců, i přes absolvování povinného pilotního výcviku se mnoho z nich 

zpočátku létání obávalo. Ájino nadšení z řízení jumperu se však záhy přeneslo i na mne a brzy 

jsem získala v ovládání lodi jistotu a rychle se zdokonalovala.  

Byla jsem přidělena do pilotní dvojice s dr. Beckettem, který mi s velkou úlevou celé řízení 

lodi přenechal. Doktor by znám pro svou nechuť využívat svého antického genu k aktivaci 

jakýchkoliv technických zařízení, o létání nemluvě. 

Absolvovala jsem zatím celkem čtyři cesty na pevninu a zbývá mi ještě jedna poslední. 

Tentokrát budu mít při příletu na zatím bezejmenný kontinent několik hodin času, než Carson 

ošetří nemocné. Hodlám ho plně využít k prozkoumání okolních lesů. Atlantida je sice 

ohromující město, ale po dlouhých týdnech mi už chybí trocha trávy pod nohama. Doma jsem 

bývala zvyklá trávit dlouhé hodiny procházkami v blízkém lese a poslouchat jeho zvuky – 

skřípání kmenů vysokých borovic, hlasité ptačí trylkování, šum listí v korunách stromů… 

Milovala jsem tyhle chvíle samoty a při vzpomínkách na ně se ve mně probouzí stesk po 

domově. 

 

22. října – Pegas, Nový Athos 

Sedím na velikém pruhovaném polštáři v athosianském stanu, piju čaj, jehož chuť se dá při 

nejlepší vůli nazvat podivná a na sobě mám tradiční athosianské šaty, neboť osud mého 

původního oblečení – jak vyplyne z následujících řádků, kterými se pokusím popsat svou lesní 

výpravu – byl nenávratně zpečetěn. Vše se dalo do pohybu bezprostředně po mém posledním 



příletu na pevninu, kterou jsem si sama pro sebe nazvala Nový Athos. Carson rozdělal 

v athoském táboře provizorní stanovou ošetřovnu a pustil se do zlomených kostí, vyvrtnutých 

kotníků a hnisavých ran se stejným nadšením, s jakým jsem krátce předtím manévrovala 

jumperem nad mořem, pozorujíc při tom doktorovu pobledlou tvář. 

Hodila jsem přes rameno batoh s povinnou výbavou, za pásek si připevnila vysílačku a 

vnořila se do příšeří lesa. Neměla jsem v úmyslu chodit daleko i přes to, že athosští lovci již 

část lesa zběžně prozkoumali a nic nebezpečného neobjevili.  

Ze začátku řídký les rychle houstl. S každým krokem přibývalo houští a pichlavých keřů. 

Stromy, na okraji lesa podobné dubům a bukům, přecházely dál v nízké jehličnany s nezvykle 

sytě zelenou barvou, která narušovala jinak stále temnější lesní šero. Tu a tam se v mechu 

začervenaly trsy drobných kvítků, nad nimiž poletovala hejna zelených lesklých mušek, 

některé kmeny stromů obrůstaly velké talířovité houby, na nichž pro změnu parazitovali ještě 

větší slimáci a brouci. Vše, co jsem okolo sebe viděla, se jevilo nevinně a mírumilovně. Asi po 

půlhodině chůze, když jsem pomýšlela na návrat, protože úzká cestička prosekaná lovci už 

před nějakou dobou skončila a já se prodírala v čím dál neprostupnějším houští, se v pásu 

keřů přede mnou něco zablesklo. Po pár krocích jsem spatřila otvor, jímž procházelo světlo.  

Že by mýtina? – pomyslela jsem si a po krátkém zaváhání se začala plazit skulinou na 

druhou stranu. Jak jsem postupovala dál a dál, světlo stále sílilo, až jsem opravdu vyšla na 

volné prostranství. Ale už po prvním pohledu se mi strachem stáhl žaludek a já věděla, že 

vlézt sem byla velká chyba. 

Mýtinu protínal malinký potůček, jehož břehy pokrývalo zválené bahno. Okolní mladé 

stromky ležely vyvrácené z kořenů a z jejich kůry trčely trsy tmavých štětin, jak se o ně drbalo 

něco velkého. Opodál se na hromadě válely ohryzané kosti. Na některých zůstaly ještě zbytky 

masa, které přilákalo mračna much. Jejich odporné rojení a pronikavý bzukot mě probral 

z šoku a já couvla zpět. Napadlo mě jen: Je to velké a žere to maso! V dalším okamžiku se 

stalo několik věcí současně: udělala jsem další krok vzad a vzala do ruky vysílačku. Noha mi 

na mokré větvi podklouzla a já sebou plácla do bahna. Koutkem oka jsem zahlédla, jak 

vysílačka prosvištěla vzduchem a dopadla o 3 metry dál na kámen. Zároveň se v blízkosti 

ozvalo zlostné funění. 

Rychle jsem se postavila na nohy a zoufale se rozhlížela kolem. Mýtina byl prázdná, přesto 

jsem stále slyšela ono funění, jak nabírá na síle a blíží se ke mně. Sundala jsem batoh ze zad a 

snažila se vylovit nůž, když jsem to konečně uviděla. Dokázalo to měnit barvu srsti tak, že 

hladce splynulo s pozadím lesa, ale jak se ten tvor blížil ke mně, vidina teplé krve mu zřejmě 

zatemnila mysl a odstín srsti ztmavl do ruda. Zvíře připomínalo stavbou těla divokého kance, 

ale bylo o něco větší a mohutnější. Místo kopyt však mělo drápy a na krátkém širokém krku 

seděla protáhlá hlava šelmy. Funění se změnilo ve vrčení, když šelma vycenila zuby. A pak 

vyrazila ke mně. 

Podařilo se mi nahmatat nůž, vytáhla jsem ho z batohu a vtom jsem na rozblácené zemi 

ztratila znovu rovnováhu – a to mi zachránilo život. Šelma se odrazila a skočila mi po krku, 

když se mi v bahně rozjely nohy a já začala padat dozadu. Cítila jsem zkažený dech a cvaknutí 

zubů těsně u mého ucha, když minuly můj krk. Na okamžik jsem se dostala pod její břicho a 

bodla. Ruka mi sama vyletěla vzhůru a zasáhla cíl. Zvíře zaskučelo, jak setrvačností skoku 

letělo dál nade mnou a nůž páral břicho až k rozkroku. To už jsem dopadla zády na zem a 

šelma na mě. Naštěstí bláto ztlumilo náraz, jinak by mně váha zvířete zlámala žebra. Nastalo 

ticho, které za pár vteřin přerušil můj smích.  Smála jsem se a nemohla přestat. Jak jsem tak 

ležela v blátě, zašpiněná k nepoznání, pohřbená pod mrtvou šelmou, jejíž střeva mi klouzala 

po břiše a krev mi máčela mikinu, představila jsem si, co by tomu řekla Ája nebo dr. Beckett. 

Škoda, že jsem s sebou nevzala foťák. Chvíli mi trvalo, než jsem posbírala zbytky sil a 

vysoukala se z pod šelmy ven, ale aspoň jsem při tom dostala nápad. Nejdřív jsem se 

přesvědčila, že v okolí nejsou další stejného druhu, pak jsem vzala z batohu provaz a mrtvé 



zvíře svázala tak, abych ho mohla táhnout a vydala se na cestu zpět. Zabralo mi to sice 

dvakrát tolik času, ale ten Carsonův pohled stál za všechnu námahu.  

Netrpělivě přešlapoval u jumperu, když jsem se objevila na okraji lesa. 

„Panebože, Erin, jsi to ty?“ zakřičel a rozběhl se ke mně. 

„No jistě, že jsem to já. Tak jsem se tak procházela a našla tohle. Není to zajímavé?“  

Když uviděl můj hloupý úsměv, jen hlesl: “Ty se mi snad zdáš.“ 

Nicméně Athosiané měli z mého úlovku upřímnou radost. Halling mi řekl, že zabité zvíře se 

jmenuje Sekka, vyskytuje se na mnoha planetách v Pegasu a považuje se za velkou lahůdku. Je 

však obtížné ho ulovit díky jeho ochrannému zbarvení a mrštnosti. 

Za hodinu odlétáme zpět na Atlantidu. Je mi přece jen trochu líto, že jsem si Sekku 

nemohla vzít s sebou, ale doktor byl v tomto neústupný a při pohledu do jeho vyděšených očí 

jsem se rozhodla ho dál nepopichovat. Na druhou stranu – Sekka guláš byl opravdu 

vynikající. Nevím, proč si doktor nechtěl dát. Mohl aspoň jednu porci. No, nevadí. Dala jsem 

si i za něj. 

 

23. října – Pegas, Atlantis 

Situace s wraithským špehem se nakonec vysvětlila. Za všechno mohl Teylin náhrdelník, 

který fungoval jako vysílač. Major Sheppard ho na Athosu nevědomky aktivoval pomocí svého 

antického genu. I když jsme se Athosianům s pokorou omluvili, rozhodli se zůstat na Novém 

Athosu, kde se jim zalíbilo. Ve městě se cítili nesví a na pevnině nalezli opět svou někdejší 

jistotu.  

Vím, že John Sheppard má s náhrdelníkem ještě nějaké plány. Poznám mu to na očích. 

Myslím, že tuším, co se chystá provést. I když se mi to příliš nelíbí, může to být příležitost 

zjistit o Wraithech klíčové informace. Jsem si jistá, že doktorku Weirovou snadno přesvědčí. 

 



02. Dar 

5. listopadu – Pegas, Atlantis 

Je již dávno po půlnoci. Ležím tu na posteli a v tlumeném světle lampy si prohlížím 

památku na podivné shledání a snažím se utřídit myšlenky a sepsat události posledního týdne. 

Tolik se toho za ten krátký čas stalo. Tolik a jen málo dobrého.  

Před týdnem jsem poprvé stála tváří v tvář Wraithovi. Rozhodně to byl nezapomenutelný 

okamžik – byť na něm nebylo nic pozitivního. Vše začalo tím, že mě povolali jako doprovod 

k mírové misi na planetu Hoffanů. Připojila jsem se teprve k druhé misi společně s doktorem 

Beckettem, který byl vyslán jako pomocná síla k vývoji Hoffanského séra, které by údajně 

mohlo pomoci v boji proti Wraithům, neboť mělo ve výsledku vytvořit imunitu proti 

wraitskému způsobu krmení. S Beckettovými vědomostmi a mými znalostmi Atlantské 

knihovny, které mi umožnily snadné hledání potřebných biologických a biochemických 

záznamů atlantských pokusů, byl brzy vývoj séra dokončen do jeho první fáze. I když se 

prvotní laboratorní výsledky zdály být více než příznivé, zdráhal se dát doktor Beckett souhlas 

k druhé fázi vývoje – tedy testování séra na člověku. Nakonec se na příkaz doktorky Weirové 

přece jen ujal druhého stádia pokusu, který proběhl v podzemních kobkách hoffanského 

výzkumného ústavu.  

Stála jsem s doktorem Beckettem u mříží cely a poprvé tak spatřila obávaného příslušníka 

wraithské rasy. Zpoza mříží se na mě pohrdavě šklebila podivně děsivá tvář. Pleť 

šedozeleného odstínu byla na obličeji protkána změtí jizev, žluté oči se zúženými zornicemi 

připomínaly oči zvířecí, oči dravce, což jen umocňovaly špičaté drobné zuby. Dlouhé bílé 

vlasy a vysoká postava v tmavém koženém obleku mi pak vnucovaly představu padlého elfa 

z fantasy příběhů, které jsem v minulosti tak ráda četla. Wraith se připlížil těsně k mřížím 

svého vězení a hladově si mě prohlížel. Pak zasyčel a z jeho úst splynula tři slova, která se 

navždy vryla do mé paměti, protože patřila jen mně: „Tak krrássssně voníš!“ – přičemž bylo 

jasné, že nemyslí můj parfém. Projel mnou náhlý chlad a doktorova zasmušilá tvář se ještě 

více stáhla odporem. Oba jsme však dál mlčeli. Wraith ze mě nespustil pohled až do 

okamžiku, kdy za námi vrzly panty těžkých železných dveří. Po schodech opatrně sestupovali 

Perna, hoffanská vedoucí výzkumu a major Sheppard a podpírali mezi sebou drobného muže 

v županu, který se sotva držel na nohou. Byl to dobrovolník, kterého již téměř přemohla 

zákeřná a nevyléčitelná nemoc, a tak nabídl své zesláblé tělo jako oběd vězněnému Wraithovi. 

Oběd se ale nakonec nekonal. Poté, co se vyhladovělý Wraith vrhl na svou kořist a přiložil 

muži svou dlaň na hruď, aby z něj vysál životní energii, se najednou začal bezmocně svíjet na 

zemi a výt bolestí. Dlaň a poté celá ruka prudce zčernala a temnota se začala postupně 

rozlévat do celého těla.  I přes tento hrůzný výjev mě přemohla zvědavost, naklonila jsem se 

tedy blíž, abych lépe viděla. V tu chvíli se z posledních sil smrtelně zraněný Wraith vymrštil, 

odstrčil od sebe nemocného muže a chytil mě skrze mříže zápěstí.  Hlasem ostrým jako břitva 

pronesl svá poslední slova: „Tak krásná vůně, dovol mi obdarovat tě malou pozorností!“  

Projela mnou ochromující vlna bolesti a já klesla na kolena a drtila mezi zuby výkřik. 

Marně jsem se snažila odtrhnout jeho ruku. Jeho stisk pálil jako oheň. Major Sheppard 

Wraithovi několikrát prostřelil ruku a snažil se jí ze mě sundat. Pak se ozvalo zapraskání 

rozdrcené kosti.  Mé kosti. Dál si už nic nepamatuji až do chvíle, kdy jsem otevřela oči na 

ošetřovně Atlantidy. Ležela jsem v bezvědomí téměř týden. Později mi doktor Beckett popsal 

události, jež následovaly po mém zranění.  

Hoffané, opojeni nadějným účinkem séra, jednotně odhlasovali plošné očkování i přes 

naléhavé prosby a varování atlantských doktorů. Bohužel se několik dní po naočkování u 

většiny obyvatelstva dostavily první hrozivé vedlejší příznaky končící zástavou srdce. Plných 

50% očkovaných obyvatel planety Hoff tak podlehlo účinkům nového séra. O to děsivější bylo 

rozhodnutí kancléře a svobodných voleb, které jednoznačně rozhodly pro pokračování 



v očkování. Vím, že si to doktor Beckett dává za vinu a je mi ho moc líto. Snažila jsem se s ním 

promluvit, ale jen se na mě smutně usmál. Moje ruka se již téměř zahojila, kost až zázračně 

rychle opět srostla, i když mi zůstala podivná památka v podobě stříbřitě našedlé kruhovité 

jizvy, obtáčející mé levé zápěstí jako náramek. Pro doktora tato záhada aspoň skýtá tolik 

potřebné rozptýlení – umírající Wraith mi totiž údajně neodčerpal žádnou životní sílu a 

vzhledem k výjimečnosti provedeného experimentu se má jizva stala předmětem nekonečného 

zkoumání a testování. I když mi bylo odebráno několik částí postižené kůže, lékaři z nich 

nedokázali nic zjistit.  

Konečně jsem tedy dnešním dnem byla propuštěna do domácího léčení. Již dávno minula 

půlnoc, ležím tu na posteli a v tlumeném světle lampy si prohlížím svou jizvu. Tak podivně se 

leskne. Ten stříbřitý třpyt je až hypnotický, chce se mi spát, odkládám deník… 

 

11. prosince – Pegas, Atlantis 

Po návratu z planety K. jsem zjistila hroznou skutečnost: Ája zmizela. Nedokážu teď psát, 

nedokážu rozumně myslet. Vrátím se k psaní později, kéž budu moci v příštím zápisu napsat, 

že Ája je zpět. 

 



03. Vězení 

Ahoj Erin, 

 

ocitla jsem se v průšvihu. Sedím ve vězení a vůbec nevím proč. Ani jsem nezjistila, kdo 

přesně mě zajal a na které planetě jsem, i když o příslušnosti věznitelů mám určitou 

představu. Jediné, čím jsem si poměrně jistá, je, že jsem zatím naživu. Ale nevím, jak dlouho 

mi to vydrží. 

Vězení je v suterénu zřejmě vojenského komplexu. Alespoň všichni, kdo se tu pohybují, 

nosí uniformy. Stejné uniformy, v jakých byli oblečeni útočníci na Město. Vězení, to jsou tři 

cely – holé zdi, dveře v trojúhelníkovém otvoru s mřížemi a mezi celami okna. Také 

zamřížovaná. Naštěstí, protože tu nejsem sama. Jsem v krajní cele – poslední ode dveří. Podle 

toho to vypadá, že si mě tu chtějí nechat dlouhý, dlouhý čas. Ale doufám, že jim to nevyjde. 

Pořád čekám, že každou chvíli uslyším křik, výstřely, a pak půjdu domů.  

Domů. Za krátkou dobu se ze ztraceného města v jiné galaxii stal domov. Před půl rokem 

na Zemi by mě nenapadlo, jak se může za pár dní život změnit. Chtěla jsem se přihlásit na 

jednosměrný let na Mars a místo toho jsme se obě dvě dostaly až do jiné galaxie. 

 

Vzpomínám si, jak jsme byly obě zmatené a vyplašené a jak jsme váhaly, když nám řekli, 

že můžeme odletět. A stejně jsme neodolaly a pustily se do toho dobrodružství. Snad se aspoň 

Tobě podaří v něm pokračovat.  

Pamatuješ na ten pocit, když jsme přijely do Colorada a vezli nás do Hory? Já byla 

unesená už jenom z mnohahodinového letu. Ještě že s námi letěl taky doktor Zelenka. Většinu 

cesty jsme si povídali. I když se přiznám, že ze začátku mi připadal jako pěkný suchar. 

Rozcuchané vlasy a nepřítomný pohled za brýlemi – ale po pár hodinách z nás byli staří 

známí. Byly jsme mile překvapeny, když jsme zjistily, že jede na totéž místo, jako my. Ale 

nevěděl o něm o nic víc. 

Cesta výtahem do 28. Patra suterénu mi připadala ještě delší, než celé cestování předtím. 

Seděla jsem v rohu a odmítala se hnout. Čekala jsem, až mě přejde záchvat klaustrofobie. Tys 

to zvládala dobře. Oči Ti svítily, jak ses snažila vidět všechno najednou. 

Až těsně před odchodem ses mi přiznala, že víš, že takové místo existuje. Nathan sice 

nesměl mluvit o tom, co dělá a kde je, ale z různých narážek a drobností sis dokázala odvodit 

dost na to, abys nebyla překvapená tolik jako já. Tvůj syn tady začal pracovat hned po 

dokončení studií. Ne, že by s tím dokončováním otálel. Dokázal získat červený diplom 

z astrobiologie a genetického inženýrství dřív, než mnozí maturitu. A pracovní nabídka od 

SGC mu přišla, ještě než odpromoval. 

Otevírající se Brána přerušila náš tichý hovor a stála za všechny moje obavy a strachy. To 

byl způsob cestování, který jsem si oblíbila na první pohled. Jedním krokem ze Země na 

kteroukoli planetu se stejným zařízením, nebo až do galaxie Pegas. Do bájného ztraceného 

města Antiků – Atlantis. 

Když jsme se dostali na druhou stranu, do Města, a to se začalo rozsvěcet, dostala jsem 

záchvat klaustrofobie znovu. Byli jsme na dně moře. Atlantis, chráněná slábnoucím štítem, 

ležela na písku a bublinky vesele utíkaly. Jak daleko mi připadala hladina! Mnohem dál, než 

ten krok, kterým jsme se dostali ze Země do Města. Naštěstí měla Atlantis víc rozumu, než 

my všichni dohromady a zvedla se na hladinu. Tehdy mi to připadalo jako zázrak. Běžely 

jsme na balkon a dívaly se, jak proudy vody stékají po stěnách věží. Byla jsem překvapená, že 

je stejně slaná, jako na Zemi. Vypadalo to, že na celé planetě není nic než oceán a Atlantis. 

Vojenský velitel expedice, plukovník Sumner, který se na všechny mračil a jenom uděloval 

rozkazy, na mě mrkl, než na Zemi vykročil k otevřené Bráně. A když jsme prošly do Města, 

pomohl nám sundat ze zad batohy, pamatuješ? A pak zmizel a už se nevrátil. Někdy 



přemýšlím, co se s ním doopravdy stalo. I když o tom mám představu. A od té doby, co jsem 

tady, je ta představa ještě děsivější, než po dokončení záchranné mise, při které jsme ho 

nepřivedli zpátky. 

 

Je asi tak děsivá, jako mě děsí můj soused v prostřední cele. Snažil se na mě mluvit, ale 

nedokázala jsem ho vnímat. Poznala jsem, co je zač. Napůl člověk a napůl brouk. Hmyz 

s maskováním za člověka, který se krmí lidskou životní silou a dokáže mást myšlenky. 

Wraith. To kvůli Wraithům Antikové opustili Pegas. Ani se svojí vyspělou technologií 

nedokázali porazit arogantní brouky. 

Hned po příchodu do vězení jsem se vtiskla do kouta cely, kam Wraith nemohl vidět, ani 

když stál u společného okna. Jediná nevýhoda byla, že jsem neviděla ani já na něj. Svezla 

jsem se tam na zem a čekala, kdy se objevíte… 

 

Sedím tady už celý den a kromě strážných, kteří mi přinesli jídlo, jsem nikoho neviděla. 

Nikdo se na nic neptal. Zavřeli mě tu a beze slova odešli. Jen ten bílý duch vedle 

s chraplavým hlasem, ze kterého mám hrůzu, se snažil se mnou mluvit. Ale už zmlknul i on. 

Myslím na Vás a doufám, že bouře pominula a že mě co nejdřív najdete. Prosím, 

nenechávejte mě tady moc dlouho. 

Brzy nashledanou     Ája 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

20. prosince – Pegas, Atlantis 

Sedím tu už od časného rána a jen tak zírám do prázdna. Po zmizení Áji se nemohu 

soustředit na práci a stále se zaobírám myšlenkami nad jejím osudem. Pevně věřím, že stále 

žije, ale udržet si tuto optimistickou myšlenku je stále obtížnější. Uplynulo už více jak deset 

dní, co nasedla do jumperu a odletěla na tu poslední nešťastnou cestu.  

Když byla na pevnině zcela náhodou objevena obrovská zničující bouře, proběhla 

evakuace většiny obyvatel města i Nového Athosu. Ája zajišťovala společně s dalšími evakuaci 

Athosianů z pevniny, avšak při poslední cestě došlo k jejímu záhadnému zmizení. Jisté je, že 

s hrstkou lovců úspěšně přistála u hvězdné brány a pak se vrátila s jumperem zpět do 

hangáru. Tam se však její stopa ztrácí. Vzhledem k následným notně zmateným událostem, 

zejména invazi a krátkodobému ovládnutí Atlantis Genii, se nepodařilo rozkrýt nic, co by 

mohlo napovědět, co se tehdy přesně stalo. 

 

21. prosince – Pegas, Atlantis 

Podařilo se mi dokončit katalogizaci mořské biologie. Ája by měla radost. Já to uspokojení 

z odvedené práce necítím. O Áje zatím žádné zprávy. Zašla jsem se dnes doktorky Weirové 

zeptat, jak pokračuje pátrání po Áje, ale z jejích nic neříkajících odpovědí jsem získala dojem, 

že v tomto bodě nepostoupili ani o krok.  

 

24. prosince – Pegas, Atlantis 

Horší Vánoce jsem nezažila. Po Áje stále žádné stopy. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ahoj Erin, 

 

uběhly asi dva týdny. Začala jsem si po vzoru knížek a filmů z vězení dělat čárky za každý 

den. Zatím stíhám počítat, ale nevím, jak dlouho mi to vydrží. Ještě se mnou nikdo z věznitelů 



nepromluvil. Vadilo mi to tolik, že jsem se snažila mluvit na ně sama. Zasypala jsem je 

otázkami – kde to jsem, co jsou zač, co chtějí a proč mě tu drží? Jediné, co jsem z nich 

dostala, byl pozdrav. A i ten jenom z některých a až po několika dnech. Takhle se tu za chvíli 

zblázním. 

I bílý ďas vedle je už několik dní úplně potichu. Jenom občas slyším jeho zrychlený dech. 

To se vždycky stáhnu do nejvzdálenějšího koutu a nespouštím oči ze zamřížovaného okna ve 

zdi, která nás dělí. S ním si povídat nechci.  

Začíná mi tu být pěkně smutno. Abych nějak přečkala čekání na záchranu, vzpomínám na 

všechny ty neuvěřitelné věci, které nás na Atlantidě potkaly. Třeba, jak se Rodney McKay 

ukázal jako hrdina. To bylo překvapení! 

 

Nechal si jako první naočkovat umělý antický gen a pak si s Johnem Sheppardem hráli 

jako malí. Rodney měl takovou radost, že se mu nemůže nic stát, ani když ho Sheppard hodil 

z ochozu, že to přehlušilo i jeho příšerné stravovací návyky. Nemusel jíst, nemusel pít (a to 

ani kávu!), jenom si užíval svou speciální soukromou ochranu antického osobního štítu.  

Athosiané, obyvatelé planety, kterou díky naší první misi napadli Wraithové, se pomalu 

zabydlovali ve Městě. Opravdu pomalu. Pořád to pro ně byla téměř svatyně – zázračné město 

předků. Jenom děti se přizpůsobovaly rychle. Večer všechny poslouchaly Johnovy pohádky o 

Noční můře z Elm Street a v noci se kluci vydávali na objevné výpravy při hře na 

schovávanou. Tím to začalo. Jednou hrou na schovávanou, při které se ztratil Jinto. Krátce 

potom začali Athosiané vidět stíny, které vždy předcházely wraithským útokům. Ale tentokrát 

to nebyli Wraithové, kdo se snažil ovládnout Atlantidu. Zvláštní tmavá hmota se přelévala 

chodbami Města a sbírala energii všude, kde k nějaké přišla. Kdyby Rodney nevyhodil 

naquadahový generátor Branou, aby odešla za ním, mohla se tam roztahovat ještě teď a nic 

jiného už by na Atlantidě nezbylo. Ale když se tu rozhlédnu, vlastně jí chápu. Až se odtud 

jednou dostanu, taky se budu roztahovat, protahovat, pobíhat, povídat… ne, povídat ne, křičet. 

Možná taky křičela, jenom jsme jí neslyšeli. 

Jinta jsme nakonec našli. A také jsme díky němu objevili transportéry, které nám od té 

doby usnadňovaly pohyb po Městě. Atlantis byla zase o kousek bližší, menší, méně tajemná. 

A pro nás víc domov, než pro Athosiany. Chyběla jim příroda a technické vymoženosti je 

děsily. Jenom Teyla, jejich vůdkyně, vypadala, že se dobře přizpůsobila životu ve Městě. 

Ostatní se drželi stranou, a když někam šli, vždy v hloučku o několika lidech. Potkávala jsem 

je, když jsme se spolu snažily z místnosti, vyhrazené pro knihovnu, vytvořit místo vhodné pro 

studium i vyhledávání informací. O odpočinku při zábavné četbě zatím nemohla být řeč. Byly 

jsme rády, že se nám dařilo shromažďovat nejdůležitější poznatky a třídit je tak, abychom 

věděly, kam se obrátit při dotazech vědců. Překladače běžely ve dne i v noci a my se střídaly, 

když jsme je chodily kontrolovat a měnit za další, připravené k překladu. Databáze se plnila 

jenom pomalu. Snažily jsme se v odkazech postihnout všechny možnosti využití údajů, aby 

mohl každý i bez naší pomoci najít, co potřebuje. 

 

Vzpomínky mi tady začaly zaplňovat většinu času. Na Atlantis jsem měla dojem, že 

nedokážu všechno vstřebat a utřídit tak, abych se správně orientovala v těch nových situacích, 

do kterých jsme se neustále dostávali. Tady jsem najednou měla na třídění času dost. A 

TICHO! Nemám ráda ticho. Několikrát jsem se přistihla, že si broukám melodii. Většinou 

jsem si to uvědomila až ve chvíli, kdy se z vedlejší cely ozvalo odfrknutí nebo jiný pohrdavý 

projev Wraitha. Jak dlouho bude trvat, než začnu mluvit nahlas sama se sebou? 

 

Asi jsem přišla o své první vánoce na Atlantis. Znovu jsem pohledem přejela provizorní 

kalendář a počítala i na prstech. Už se nejspíš blíží Nový rok. Jestli zmeškám i ten, budu si to 

muset vynahradit. Asi podnikneme nějakou velkou párty na pobřeží. Naložíme jumpery 



jídlem a pitím, budeme plavat v oceánu a vyhřívat se na slunci. Možná ulovíš zase nějaké 

jedlé zvíře. Athosiané večer přijdou a rozděláme oheň k vyprávění dlouhých příběhů. V dálce 

na moři bude zářit Atlantis a hvězdy na obloze. Kde jste? 

 

Také jsem si vzpomněla, jak jsme se učili létat na Jumperech. Měla jsi skvělý nápad s hrou 

na babu. Všechny to moc bavilo, jenom Rodney si samozřejmě ztěžoval. Ale už mu to 

nevěřím. Myslím, že se bavil taky, jenom to nechtěl na sobě dát znát. Do té doby jsem si 

nemyslela, že bych zvládla tolik různých výkrutů a let střemhlav už vůbec ne. Bylo skvělé, 

jak rychle taková lodička reaguje, když má propojení na neurální úrovni. Jestli se dobře 

pamatuju, John se tvářil docela spokojeně, když jsme vycházeli z hangáru ještě rozesmátí.  

   Snad pořád cvičíte. Ale brzděte, abych Vám pak stačila. Až přijdu, můžeme si zahrát na 

schovávanou. Prvně na pevnině a pak třeba v nějakém poli asteroidů. To by se mi líbilo. 

Pořád se mi stýská po tom mít zase hvězdy nad hlavou. 

 

Tu poslední větu jsem asi řekla nahlas a už mi tu zase hučí soused. Tentokrát to není 

pohrdavé. Taky se mu stýská po hvězdách. 

   Dneska jsem si potvrdila svou domněnku o věznitelích. Tak jak jsem si myslela – zajali 

mě Geniové. Pamatuji si je jenom z vyprávění. Jejich společnost, skrytá pod zemí, aby je 

neobjevili Wraithové, se dostala až k výrobě atomové zbraně. Ale podle popisu jediné 

společné mise mi připadali dost zvláštní. Alespoň z mého pohledu. Dozvěděla jsem se, že to 

jsou oni, když jsem zaslechla neopatrný rozhovor strážných.  

 

Netrpělivě na Vás čekám.    Ája 

 



04. Nedůvěra 

9. ledna – Pegas, Atlantis 

Dnešní ráno začalo hádkou. Chytla jsem se při snídani s Johnem. Podle mého už Áju více 

méně odepsali. Nejhorší na tom je, že Sheppard ví, že mám pravdu. Ví to a nechce si to 

přiznat. Poznala jsem to na něm. A to ho pochopitelně popudilo ještě víc. Pátrací oddíly jsou 

sice konstantně vysílány do pravděpodobných oblastí, ale ve skutečnosti už téměř nikdo nevěří 

v úspěch těchto misí. Nikdo kromě mě. A tak bylo dnešního rána pátrání odvoláno. 

Další ránou pro mě se stala moje jizva. Po Ájině zmizení jsem okolnímu dění nevěnovala 

příliš pozornosti a své noční můry jsem připisovala ztrátě přítelkyně. V tento den však jako by 

mé vědomí vyplulo z černé hlubiny na hladinu a pohlédlo přímo do slunce. Jakmile jsem se 

začala opět soustředit na okolí i sama na sebe, zjistila jsem dva velké problémy. Tím prvním 

byla rostoucí nedůvěra ze strany mých kolegů. Druhým pak mé podivné noční můry. Obojí 

zapříčinila jizva na mém zápěstí a následné až zázračně rychlé uzdravení, které se nepodařilo 

vědecky vysvětlit. 

Nenápadně mě hlídali. Nikdy jsem nezůstala v žádné místnosti sama, když jsem vycházela 

v půl páté ráno ze svého pokoje, vždy jsem přede dveřmi někoho „náhodou“ potkala. 

Samozřejmě vždy vojáka. Už mi nevěřili. Mé podezření se dnes potvrdilo, když jsem zaslechla 

rozhovor dvou vojáků. Aniž by věděli, stáli přímo nade mnou. Při práci v knihovně se totiž 

porouchalo osvětlení jednoho ovládacího pultu. Protože jsem už mnohokrát u těchto 

jednoduchých oprav přihlížela doktoru McKayovi a nechtěně poslouchala jeho uštěpačné 

poznámky, rozhodla jsem se to tentokrát opravit raději sama. Neměla jsem dnes na Rodneyho 

náladu. Jen co jsem poklekla na zem za pult, uslyšela jsem zasyčení otvíraných dveří. Než 

jsem stačila jakkoliv zareagovat, zaslechla jsem známý hlas. Patřil mladému vojákovi, 

s kterým jsem se míjela (náhodně, jak jsem si mylně myslela) minulý týden na chodbě vedoucí 

k mému pokoji.  

Promluvil k dalšímu vojákovi: „Vždyť už měla být tady!“ 

Vstávala jsem, ale jeho slova mě přišpendlila zpátky k zemi. 

„Idiote! Měl jsi stát u jejího pokoje, než vyšla! Jak jsi mohl zaspat?! Za tohle tě…“ 

„Jo, když ona vstává vždycky ve čtyři ráno a já –“  

Opozdilec však byl hrubě přerušen: 

„To mě nezajímá, jestli ji hned nenajdeme, tak –“ 

„Jen klid, jsme tu brzy, zřejmě si taky trochu přispala, vrátíme se k jejímu pokoji. Stejně si 

myslím, že není nebezpečná.“  

„Zavři hubu! Nejsi tu, abys myslel, ale abys poslouchal rozkazy. A ty zní, že ji máš hlídat! 

Já zas, sakra, věřím tomu, že nebezpečná je. Neviděl jsi snad tu jizvu? Když se podíváš do 

jejích očí, musíš i ty hlupáku vidět, že mají podezřele stejnou jiskřivě šedou barvu jako jizva.“ 

Do hlasu mladého vojáka se vkradla nejistota: 

„Mně přijde její barva stejná jako předtím –“ 

„Vyser se na barvu!“ znovu ho hrubě přerušil druhý muž. „Jako by sis dřív všímal, jaký 

má kdo oči. Jdeme zpátky k jejímu pokoji!“ 

Dveře znovu zasyčely a rozhostilo se hrobové ticho. A v tom tichu mi mnohé došlo.  

Ano, tohle bylo dost hrozné, ale mnohem horší problém představovaly moje noční můry. 

Po tomto rozhovoru jsem totiž nabyla děsivé jistoty, že svým způsobem skutečně nebezpečná 

jsem. Z mého podvědomí náhle vypluly všechny neskutečné obrazy, které jsem v noci snila a 

které jsem po probuzení milosrdně zapomínala. A najednou mnou otřásla jistota, že to nebyly 

pouhé sny. Oči se mi zalily slzami, když jsem pochopila, jaký dar mi Wraith předal. Byl to dar 

jasnovidnosti. V hlubokém spánku se mi odhalovaly vize možné budoucnosti. Bohužel jen té 

wraithské varianty budoucích událostí. Jen jedna věc v těch trýznivých obrazech, jež mi pluly 



hlavou, pro mě dostala radostný význam. Byla v nich Ája. Wraithská osa budoucnosti s ní 

počítala – a to znamenalo, že žije.  

Je již po půlnoci a já stále nespím. Bojím se. Kromě toho… mám takový neodbytný pocit, 

že pohled do budoucna není jediným projevem daru, který mi Wraith svým dotekem vypálil do 

kůže a…do hlavy. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ahoj Erin, 

 

dlouho jsem nebyla schopná popsat, co se stalo. I teď, když si na to vzpomenu, začnou se 

mi třást ruce a to už uběhlo pár dní. 

Ne, musím se konečně sebrat a napsat Ti o tom! 

 

Asi po třech týdnech od mého zajetí přivedli do cely, která je nejblíže ke dveřím, mladíka. 

Vlastně spíš ještě kluka. Moc jsem ho neviděla, jenom jsem slyšela strážné, jak mu vyhrožují. 

Prý, jestli jeho otec něco neudělá, bude s ním zle.  Nechali ho tam asi dvě hodiny a pak přišel 

velitel. Vím, že se jmenuje Acastus Kolya. To jméno nezapomenu. Je to jeden z nejvyšších 

geniiských velitelů. Přecházel kolem cel a rozzlobeně na nás zíral. Pak zůstal koukat na mě a 

najednou se nepříjemně usmál. 

„Zabijeme několik much jednou ranou,“ řekl a pokynul strážným, aby vyvedli mladíka 

z cely. Postavili ho přede mne. 

„Dobře si ho prohlédni,“ vyzval mě Kolya, a pak mládence odvedli pryč. Za chvíli odvedli 

i mého souseda. Vlastně ho spíš vynesli. Nebyl schopný jít sám. Netušila jsem, že je tak 

zesláblý. Myslela jsem, že Wraithové vydrží bez krmení déle. Ale moc toho o nich nevím. 

Netrvalo dlouho a soused se vrátil. Šel sám a vypadal spokojeně. Konečně jsem si ho 

mohla trochu prohlédnout. Vysoký, nepřirozeně štíhlý, bledý až domodra s tmavým tetováním 

kolem žlutých očí, v černém koženém kabátě dosahujícím téměř na zem a vysokých botách. 

Napadlo mě, jestli ty dlouhé bílé vlasy a bradka plní stejnou funkci jako lidské nebo je to 

jenom genetické nedopatření, protože obočí mu chybělo úplně. Pravou ruku měl uzavřenou 

v kovové rukavici tak, aby nemohl nikoho ohrozit. Vyčnívaly mu z ní jenom poslední články 

dlouhých prstů. 

Za ním stráž vlekla starce s prázdným pohledem. Nechápala jsem, když ho postavili před 

mou celu. A nechtěla jsem pochopit, ani když mi Kolya osobně vysvětlil, že je to ten mladík, 

který přede mnou stál před půl hodinou. 

„Jeho otec je velice zatvrzelý,“ řekl s kamennou tváří a pak se naklonil k mým mřížím. 

„Pustíme tě z vězení,“ nakrčil nos, „aby ses mohla vykoupat. Ale jestli se pokusíš o útěk,“ 

pokývl ke starci, „dopadneš podobně.“ 

Cítila jsem, jak na mě Wraith zírá skrz mříže v okně mezi našimi celami. Mladíka – starce 

mezitím odvedli k jeho vězení. Ještě než se dostal dovnitř, zhroutil se. Strážci ho vzali za ruce 

a vtáhli ho do cely. 

Samozřejmě jsem souhlasila, že neuteču. Asi bych v tu chvíli souhlasila s čímkoliv. 

Stařec tam ležel, když jsem odcházela a byl ve stejné pozici na podlaze cely, když jsem se 

po hodině vracela zpátky. 

Wraith stál u mříží a sledoval mě, jak procházím kolem. Raději jsem zavřela oči a 

orientovala se jenom podle pohybu strážných, kteří mě těsně obklopovali. Určitě si mě 

neprohlížel ze stejných důvodů jako předtím já jeho. Moje zvědavost a jeho hlad byly zcela 

odlišné záležitosti. I když možná, že trocha zvědavosti v jeho pohledu byla taky. Asi jako 

když si na talíři prohlížím nové jídlo a odhaduji, jak bude chutnat. 



Psát, jak mě povzbudila horká sprcha a čisté oblečení, je asi zbytečné. Stejně jako je 

zbytečné popisovat mé pocity při pohledu na tu dlouhou bledou tvář se špičatými zuby, která 

ze mě nespouštěla oči z vedlejší cely. 

Sedím v koutě, do kterého Wraith nemůže vidět a přesvědčuji sama sebe, že starce odtáhli, 

aby ho vrátili otci. Ale dobře vím, že je mrtvý. 

 

Kde jste?                                      Ája 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

V pokoji panovala dokonalá tma. Zvenčí sem doléhal nejasný šum, jak se na moři vzpínaly 

vlny a tříštily se o přístavní hráz města. Náhle temnotou vyšlehlo světlo a zahnalo ji do koutů. 

Erin ležela na zádech v propocené posteli a zuřivě dýchala. Když se jí dech opět zklidnil, dala 

ruce za hlavu a chvíli tiše zírala do stropu. Od onoho dne, kdy mimoděk vyslechla rozhovor 

vojáků, kteří ji měli hlídat, si už všechny vize do nejmenších detailů pamatovala. A noc za nocí 

se tyto výjevy do budoucnosti stávaly jasnější a ostřejší.  

Erin se obrátila na bok a stočila zrak k nočnímu stolku. Po krátkém zaváhání natáhla ruku 

k hornímu šuplíku. Letmým pohledem znechuceně zhodnotila průsvitnou pokožku, pod níž se 

táhly modré stíny žil. Nebývala jsem tak bledá, napadlo ji, když nahmatala malé kulaté 

zrcátko zasazené do ozdobného rámu. Stiskla ho pevně v upocených dlaních, až jí zbělely 

klouby, a nastavila si jej těsně před tvář. Do prstů jí zastudil železný okraj, v němž se svíjel 

nejasný spirálový ornament, na několika místech ohmataný téměř do hladka. Jemně po něm 

přejížděla palci a nechala se na krátký čas unášet vzpomínkami. Zrcátko bylo památkou po 

babičce a při prvním doteku s ním se Erin připomněl její laskavý hlas. Oživená minulost jí na 

okamžik vykouzlila úsměv na rtech, který však vzápětí pohasl a koutky úst se zkřivily dolů, 

když si znovu připomněla přítomnost a…možnou budoucnost. Zaostřila pohled na svůj odraz 

a soustředila ho do jednoho místa. Pohlédla do vlastních očí… 

Ticho přerušil zlostný sten a šerem se zablesklo, jak zrcadlo proletělo vzduchem. Jen 

náhodou dopadlo do koše s prádlem. 

Erin s nevěřícím výrazem zírala na prázdnou ruku. 

„Co jsem to jen udělala?“ zašeptala. „Musíš se uklidnit Erin, slyšíš? – UKLIDNIT!“ 

snažila se nad sebou znovu získat kontrolu, ale splašené srdce jí stále chtělo vyskočit z hrudi. 

S velkým sebezapřením se posadila na postel a zkřížila nohy. Ruce složila do klína a 

pomalu zavřela oči. Po několika minutách meditace se dech zvolnil a myšlenky začaly bez 

emocí pokojně plynout. Musela se postavit čelem k pravdě a co nejlépe s ní naložit. Ano, 

faktem bylo, že se její oči změnily. Rozdíl barvu duhovek o několik odstínů ztmavil a při 

určitém úhlu světla se v očích jiskřily chomáče žilek, tenčích než vlas a stejně stříbřitě 

našedlých jako kůže v místě jizvy na zápěstí. Další nepříjemná pravda bodala do srdce jako 

nůž – narůstající ztráta nedůvěry od ostatních členů týmu. Je jen otázkou času, než dojde 

k prohledání pokoje, všech jejích věcí – a proto se bude muset rozloučit se svým milovaným 

deníkem. Zápisy na prvních stránkách se datovaly více jak pětadvacet let nazpět. Za tu dobu 

se stal odrbaný sešit v hnědých kožených deskách její součástí. Ale na Atlantidě neexistovalo 

místo, kde by deník nebyl objeven. A pokud nechtěla, aby všechna tajemství, nevyslovené 

myšlenky a touhy jejího života svěřené papíru kdokoliv poznal, existovalo jediné řešení. 

Vstala a bosýma nohama přešla k oknu. Už věděla, čím jí Wraith skutečně obdaroval. 

Nikoliv jasnozřivostí, tak jen živila skutečný „dar“ – a ona ho konečně dokázala pojmenovat. 

STRACH. Obavy dokážou rozežírat duše a krást z nich odvahu. A bez odhodlání a naděje se 

těžce bojuje. Wraith si však pro svou poslední manipulaci vybral špatnou osobu a navíc, 

oslabený a umírající, nechtěně připojil k „dárku“ ještě něco, co rozhodně neměl dostat žádný 

člověk ani omylem. Erin to v sobě jasně cítila. Rostlo to a sílilo. Vnitřní hlas jí říkal, že tato 



probouzející se schopnost jí v budoucnu mnohokrát pomůže. Rozhodla se, že nedovolí, aby se 

na Atlantidě přiživoval strach. Všechny vize uzamkne hluboko v sobě, nikdo se nikdy nedozví, 

co sžírá její nitro. A deník – ten taky umlčí. 

Otevřela okno a vyklonila se ven. Opřel se do ní ledový vítr a vehnal jí slzy do očí. Vší 

silou se rozmáchla a hodila. 

Kdyby se někdo v tu chvíli díval z okna hlavní věže, mohl by spatřit, jak z okna v patnáctém 

patře východního obytného křídla vyletěl do blednoucí noci malý předmět. Mohl by sledovat, 

jak dosáhl vrcholu a rychle klesá k neklidné mořské hladině, kde ho polknul zpěněný hřeben 

vlny. Hlavní věž však tonula v temnotě a nikdo v ní z oken nezhlížel… 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ahoj Erin, 

 

je neuvěřitelné, že už píšu čtvrtý dopis. Netušila jsem, že tu budu tak dlouho. Zvlášť, když 

se mi několik týdnů nechtělo psát. Musela jsem rozdýchat wraithské krmení.  

Pár dní jsem se krčila v koutě, ale když jsem se pak pokusila vstát, nechtěly mě poslouchat 

svaly. Od té doby každý den chodím po cele a snažím se trochu rozhýbat. Přítomnost Wraitha 

už mě netrápí. Postávání u okna ho brzy přestalo bavit. Na jeho otázky neodpovídám a vůbec 

se snažím tvářit, že tady vlastně není. Někdy to jde těžko. Na stálé mlčení jsem moc 

upovídaná, takže je jenom otázka času, než se odhodlám přistoupit na komunikaci. 

Chtěla jsem teď napsat: „až mě přijdete osvobodit…“, ale přestávám tomu věřit. Jestli se 

pletu, tak se moc omlouvám. Odsud to vypadá, že jste na mne zapomněli nebo máte moc jiné 

práce. 

 

Měla jsem na Vás hrozný vztek. Já tu sedím a čekám na osvobození, a vy pořád nikde. Pak 

mě začaly pronásledovat strašné sny. Viděla jsem nás všechny znovu poprvé procházet 

Branou na Atlantidu. Tentokrát se Město nezvedlo a všichni jsme se utopili. Probudila jsem se 

a lapala po dechu. Myslela jsem, že se už nikdy nenadechnu. Musela jsem se projít, abych se 

zbavila té hrůzy, která na mě padla ve snu. Když jsem si znovu lehla, měl sen pokračování – 

jako jediná se zachránila Elizabeth, setkala se s Antiky a díky ní je teď Město v pořádku na 

hladině oceánu. Byla jsem moc ráda, že to vlastně dobře dopadlo. Jenom nevím, jestli jsem si 

to nevymyslela sama, abych se uklidnila. A taky mě přešla zlost a zůstalo jenom přání, abyste 

byli všichni v pořádku. Já jsem. Aspoň v rámci možností. 

 

Wraith sedí někde vzadu, kde na něj není vidět. Asi má už zase hlad. Nebo jsem se prostě 

stala nezajímavou. Přesvědčila jsem sama sebe, že zatím nejsem na jídelníčku. Zdá se, že si 

mě schovávají na později. Ale proč, to pořád nevím.  

Geniové sem chodí jenom s jídlem, nebo když mě vedou do umývárny a to se mnou nikdo 

nemluví kromě strohých pokynů. 

Zřejmě se něco chystá. Velitel Kolya sem zase přišel zírat. Prošel několikrát sem a tam a 

vrhal na mě zamyšlené pohledy. Pak beze slova odešel. Byla jsem z toho mnohem 

nervóznější, než když mi vyhrožoval Wraithem. Vůbec z něj mám divný pocit. Když přišel 

poprvé, nebyla jsem skoro schopná zvednout hlavu a podívat se na něj. Čekám, co se bude dít 

a zase už doufám, že jste někde blízko. Jdu se protáhnout, abych byla připravená na rychlý 

útěk. Nemůžu se vzdát naděje. 

Za tu dobu, co tady sedím, jsem přišla na to, že už se mi Wraithské stravovací návyky 

nezdají tak strašné. Vzpomněla jsem si, jak si vyprávěli vojáci ze záchranné mise o wraithské 

královně. Prý říkala: „Každý přece musí jíst.“ Jestli je to jediný způsob, jak mohou přežít, kdo 

jim to může vyčítat? – Pravda, jídlo jim to vyčíst může. Pokud se tedy dostane ke slovu a jistě 



jenom jednou v životě. Já dostávám každý den džbánek vody a trochu něčeho, co se tváří jako 

jídlo, ale Wraitha si nikdo ani nevšimne. Geniové se k němu chovají jako k nebezpečné věci. 

Jenom nevím, jak se budu cítit, jestli někdy uvidím wraithské krmení. O přímé účasti raději 

ani nepřemýšlím. Tady se nejspíš dočkám obojího, ať už postupně nebo najednou. Tak se 

snažím, trochu si zvykat. 

Možná jsem pro sebe našla další zábavu kromě vzpomínek. Jak jsem na to mohla 

zapomenout? Vlastně mohla – s Wraithem ve vedlejší cele člověk zapomene na ledacos. 

 

Přijďte brzo!    Ája  

 



05. Vláček 

Téměř po třech měsících polevil dohled nad mou osobou a vojáci se více méně stáhli. 

Doktorka Weirová po uplynulém čtvrtletí patrně usoudila – když mou vinou nepropukla žádná 

katastrofa – že nastal čas plně se soustředit na skutečnou hrozbu Wraithského útoku. Jen 

občas do knihovny, kde jsem trávila dny studiem a tříděním informací, nahlédla falešnou 

náhodou hlava vojáka, nebo mi při pozorování moře na mé oblíbené terase zapichovala Teyla 

ustarané pohledy do zad. U ní se totiž před několika dny potvrdilo to, co u mě ne – část 

wraithské DNA – a veškerá pozornost i nedůvěra se přesunula na ni. 

 Já se cíleně vyhýbala všem, a kdykoliv to příležitost dovolila, volila jsem samotu. Cítila 

jsem se ponížená. Věděla jsem, že mi byl tajně prohledán pokoj. I když se snažili dát vše 

zpátky na své místo, několik maličkostí je prozradilo. Cítila jsem se zrazená, když mi v noci 

před pokojem přešlapovaly vojenské boty. Cítila jsem vztek, že se mnou nejednali na rovinu, 

jako bych se po wraithském napadení stala cizí osobou, které je třeba tajit vše už z principu. A 

konečně – cítila jsem smutek, že na Atlantidě chybí jedna spřízněná duše, která by mě mohla 

pomoci nést tyto ústrky a jíž bych se mohla se vším svěřit. S děsivou jistotou jsem však věděla, 

že se jednoho dne vrátí, jen jsem netušila, kdy se tak stane. 

Konečně jsem po dlouhých týdnech dostala povolení na nové mise. Na základě závěrečné 

zprávy doktora Becketta, podle níž byl můj stav „velmi dobrý a stabilizovaný“ a posudku 

psycholožky, která neshledala vzhledem k okolnostem žádné abnormální psychické projevy, 

jsem znovu získala povolení pilotovat jumper. 

 

„Kde jsi byla tak dlouho?“ Jeho slova mě probrala a já zaplašila poslední temné 

myšlenky. 

„Zapomněla jsem přibalit pár věcí, Carsone,“ omluvně jsem po něm střelila pohledem a 

rychle se protáhla kolem doktora do jumperu. 

Během letu jsme mlčeli. Soustředila jsem se na řízení a dívala se upřeně před sebe, doktor 

se vedle mě ošíval. Právě jsme vystoupili z atmosféry, když to Carson nevydržel a začal na mě 

chrlit slova: 

„Podívej, Erin, já vím, že se po té nehodě necítíš příliš dobře, ale uzavírat se do sebe 

opravdu nic nevyřeší. A já to rozhodně nemíním vzdát, stále se snažím z tvých vzorků tkáně 

zjistit, co ti je.“ 

„Prosím tě, Carsone,“ přerušila jsem ho dřív, než se stačil nadechnout k pokračování, 

„jestli sis nevšiml, tak jsem uzavřený člověk odjakživa. A co se týká té…nehody – nic mi není. 

Což jsi i napsal do mé propouštěcí zprávy, pamatuješ se? Vy jste za čtyři měsíce nic nezjistili 

a žádné podivné příznaky čehokoliv na sobě nepozoruju. Když pominu ztrátu přítelkyně, cítím 

se po fyzické stránce celkem fajn.“  

„Ehm, no tedy – vím, jak bolí ztratit někoho blízkého….“ Doktor neměl příležitost dokončit 

větu, protože jsem ho hrubě přerušila: „Mě ovšem nejvíc bolí, když se pro přítele vzdá pomoc 

a naděje.“ 

„Erin, ty víš, že to tak není. Kdyby existoval způsob, jak ji najít, John by udělal všechno 

pro to, aby ji dostal zpátky sem. Měla bys konečně přijmout možnost, že to Ája 

pravděpodobně nepřežila. Musíš se smířit se skutečností, jakkoliv je tragická. Před tebou leží 

budoucnost, bylo by dobré neplýtvat sebetrýzněním takovým darem.“ Carsonův výraz se v té 

chvíli podobal psímu a mně se najednou chtělo smát.  

„O budoucnosti mi raději nemluv,“ utrousila jsem mezi zuby a stočila zrak zpátky před 

sebe, abych se vyhnula psím očím doktora Becketta. Když jsem nabyla jistoty vážného výrazu, 

podívala jsem se znovu na Carsona. Seděl ztuhle ve křesle a upřeně mě pozoroval. 

„Poslyš, Carsone,“odkašlala jsem si, „já jsem vážně v pořádku, přestaň si dělat zbytečné 

starosti.“ 



„Ale to nemůžu,“ prohlásil doktor s rázností u něj neobvyklou. „Víš,“ pokračoval opatrně, 

„nechci tě nijak vystrašit, je to jen má domněnka, ale….“ 

„Jaká domněnka?“ zeptala jsem se, když Carson zaváhal. 

„Myslím…tedy zdá se mi, že se ti po tom napadení změnily oči. Mají trochu jinou barvu 

než dřív, takovou jakoby jiskřivou.“  

Na okamžik jsem přestala dýchat. To je to tak patrné?  

„To se ti jen zdá!“ odsekla jsem a rozzlobeně naklonila svůj obličej k doktorovi, až mé oči 

hleděly zblízka do těch jeho. 

„Mám stejné oči jako kdykoliv předtím. Každé ráno je vidím právě z takovéhle vzdálenosti 

v zrcadle. Můžeš snad říci to samé?“  

„No to samozřejmě ne, ale –“ 

„Tak vidíš!“ vítězoslavně jsem zajásala a stáhla se zpět do svého křesla. 

„Víš, podle testů, rentgenu…prostě podle všeho, co jsme na tobě mohli otestovat, jsi 

naprosto zdravá, jenže…stále si nejsem jistý, zda jsem něco nepřehlédl. Něco, co nejde tak 

snadno zjistit…“ 

„Už to nech být, Carsone,“ řekla jsem tiše. „Jsem zdravá, a jestli někdy působím jinak, je 

to jen zdání, věř mi. Umím se i smát, abys věděl.“ Vycenila jsem zuby v předstíraném úsměvu. 

Očividně se mi moc nepovedl – následné ticho v jumperu by se dalo krájet. Když jsem konečně 

spatřila cíl naší cesty, ulehčeně jsem si oddechla a stočila loď na oběžnou dráhu. 

 

Těžko by bylo možné najít v galaxii ukecanější bytost než doktora Becketta. Z ticha, které 

se rozhostilo v jumperu, zbyla jen příjemná vzpomínka. Když jsme konečně přistáli na planetě 

Zohara, slunce se již sklánělo k obzoru a obloha s nefritovým odstínem ještě více zezelenala. 

Náš cíl – skupina malých osad v centru lesa, místními nazývaného Doharský Hvozd, ležel 

přibližně 3 míle na severozápad. Zamaskovala jsem jumper a pomohla doktorovi s lékařským 

vybavením. Carson si jen rezignovaně vzdychl, když jsem mu sdělila, že blíže nešlo přistát. 

Hodil si batoh na záda a kývl na mě. Vyrazili jsme k hranici lesa. Sotva jsme ušli pár kroků, 

Carson začal mluvit. A mluvil a mluvil a…mluvil. Vyprávěl o historii domorodých obyvatel, o 

útocích Wraithů, které nakonec donutili lidi stáhnout se z otevřených pastvin do lesů, o 

úpadku kdysi vyspělé civilizace, o počasí, o Skotsku, o kocourovi své babičky…nevím, kdy 

jsem ho přestala poslouchat. Jakmile jsme překročili hranice lesa, zakousl se do nás chlad. 

Pod korunami neznámých listnatých stromů se vkradlo šero a já si náhle všimla nezvyklého 

ticha. Ten les se mi nelíbil. Vnímala jsem v okolí nejasné ohrožení.  

„Podle toho, co nám popsal vůdce vesnice, to vypadá na nějaký druh chřipky. Doufám, že 

nám léky vystačí pro všechny, možná jsem měl přece jen vzít ještě jeden balík – “ 

„Carsone,“ přerušila jsem ho unaveně, „ táhneme sebou dvě tašky léků. Jsem si jistá, že to 

bude stačit. Vždyť v osadách zbylo sotva dvěstě lidí.“ 

Poslední sklizeň udeřila na Zoharu před půl rokem a lidské ztráty byly katastrofální.  

 

„Jo, asi máš pravdu, Erin,“ zasupěl Carson, jak se snažil zdolat strmější terén. Na čele se 

mu již leskly krůpěje potu. 

S obavou jsem vzhlédla ke korunám stromů. Světla kvapem ubývalo a před námi ležela 

ještě míle cesty. Zarostlá a neudržovaná cesta nám bránila v rychlejším postupu a hrozilo, že 

do hlavní osady dorazíme za tmy. Můj šestý smysl intenzivně vnímal atmosféru lesa a vysílal 

mi do mozku varovné signály. Očima jsem neustále pátrala v okolním houští, připomínaje si 

mou poslední návštěvu lesa, kdy jsem se střetla se Sekkou, a adrenalin mi přitom bouřil v krvi. 

Doktor šel dva kroky přede mnou a vyprávěl cosi o rybaření, když se v mžiku zastavil a 

zmlknul. Nestačila jsem včas zareagovat a narazila mu do zad. 

„Co se to –“, začala jsem, když tu Carson poodstoupil a rozhrnul větve, jež mi dosud 

bránily ve výhledu. Před námi se otevřel dechberoucí výjev. Zarostlá pěšina, po níž jsme se 



ubírali, ústila k okraji obrovské propasti, hluboké nejméně 50 metrů a široké dvakrát tolik. 

Táhla se oběma směry do nedohledna. Zaraženě jsme se na sebe s doktorem podívali. Přímo 

před námi spojoval okraje propasti most. Mohutná železná konstrukce byla pokryta rzí a po 

pilířích se plazily husté pletence lián sytě žluté barvy, které již kov z větší části skryly. Na 

obou koncích mostu stály vysoké železné věže spojené dvěma nosnými lany, která byla 

přichycena při krajích mostu tyčemi a celek tak tvořil jakési řídké zábradlí zvyšující se 

směrem ke věžím. A přesně uprostřed mostu se na trávou zarostlých kolejích černal starý vlak. 

Svým vzezřením se oprýskaná lokomotiva s nezvykle dlouhým komínem a pěti nebo šesti 

připojenými vagóny podobala vlakům ze Země 19. Století.  

„O mostu nebyla řeč,“ zamračeně jsem sjížděla pohledem sešlou stavbu a popošla pár 

kroků k okraji, abych spatřila dno. Bylo nepříjemně hluboko. Pohlédla jsem na doktora, který 

ještě stále fascinovaně zíral na most. 

„Carsone, proč se vůdce Zoharských osad nezmínil o této „maličkosti“ Atlantidě?“ 

Doktor se ke mně konečně otočil. 

„Myslím, že počítal s tím, že naše technická vyspělost nám dovolí přistát přímo v osadě, 

nemohl vědět, že i naše lodě mají určitá omezení.“ 

„Tak měl předpokládat i jiné možnosti.“ Zabručela jsem a znovu jsem očima přelétla most 

a tmavnoucí oblohu nad ním. 

„Obávám se, že budeme muset ten most přejít.“ Povzdechla jsem si. Doktor se prudce 

nadechl: 

„To nemyslíš vážně, Erin. Podívej se na něj – vždyť je to rozpadající troska. Stačí silnější 

vítr a zhroutí se.“  

„Rozhlédni se, Carsone,“ opáčila jsem, „ta propast se táhne pravděpodobně na kilometry 

daleko. Do hodiny se setmí. Chceš tu bloudit ve tmě jen s baterkou? Bůh ví, co tu žije za noční 

dravce.“ 

Doktor nevypadal moc přesvědčeně a tak jsem dodala: 

„Ten most nese léta tíhu vlaku. Dva lidi navíc ještě unese.“ 

„No právě,“ namítl Carson, „byl příliš dlouho zatížen.“ 

„Půjdu první,“ vykročila jsem k mostu a táhla Carsona za sebou. Nechal se. 

Opatrně jsem našlápla na první pražec a chvíli čekala. Pak jsem udělala další tři kroky. 

Nikde se nic nepohnulo, žádný nýt se neviklal ani nezavrzal. 

Hodila jsem přes rameno na doktora povzbuzující pohled. Pokusil se o úsměv, ale vyšel 

z toho jen zoufalý škleb. Stále se držel mé ruky a nevědomky zesiloval stisk. Zvolna jsme se 

plížili vpřed, uši nastražené a připravené zachytit sebemenší podezřelé vrznutí, ale jediným 

zvukem okolo nás byl všudypřítomný vítr, který svištěl nad propastí a vrhal nám prameny 

vlasů do tváře. Za několik minut jsme došli až ke vlaku. Carson se konečně pustil mé ruky a já 

si nenápadně mnula namožené rameno, jak jsem držela ruku zkroucenou za zády. Vlak byl 

široký skoro jako most, po stranách zbývalo sotva metr volného místa. Okraje mostu však 

nevzbuzovaly mnoho důvěry. Přichytilo se na nich nejvíce plevele, který za svou cestou vzhůru 

vytvořil na okrajích velké zauzlené hroudy. Koleje se tady zcela ztrácely pod rozpínavými 

úponky a nebylo možné odhadnout stav mostu pod nimi. 

„Přelezeme po střeše vlaku,“ navrhla jsem a prstem se dotkla chladného kovu lokomotivy.  

„Tak to ani náhodou,“ pevně prohlásil doktor a zuřivě zavrtěl hlavou, „projdu vedle vlaku, 

na mě je těch výšek dneska příliš, nehodlám si je ještě zvyšovat.“ 

Chvíli jsem se s ním ještě dohadovala, ale tentokrát zůstal neoblomný. Nakonec jsem to 

vzdala. 

„No, jak myslíš, ale nepočítej s tím, že pro tebe polezu, až se tím plevelem propadneš.“ 

„Jasně,“ odpověděl ironicky Carson a vydal se vpřed. Chvíli jsem ho rozmrzele sledovala, 

jak se křečovitě přidržuje vlaku, nicméně se nezdálo, že s tím má nějaké větší problémy. Bez 

přestávky se sunul dál, co noha nohu mine a brzy dosáhl třetího vagónu, který stál v samém 



středu mostu. V tom místě klesaly tyče s nosnými lany na pouhý půlmetr. Zřetelně jsem viděla, 

jak se doktor zachvěl a přitiskl se blíže k vlaku. Spěšně jsem obešla lokomotivu a vklouzla do 

mezery mezi ní a prvním vagónem. Na zadní stěně byl stále připevněn původní úzký žebřík, 

což mi usnadnilo práci. Když jsem se vydrápala nahoru, vítr mě svou silou donutil 

pokleknout. Zběžným pohledem jsem učinila odhad délky jednotlivých mezer. Než jsem však 

stačila zacouvat k rozběhu, do uší se mi zařízl Carsonův výkřik. 

„Erin, pozooor!“ V doktorově hlase zněl opravdový strach. Naklonila jsem se přes okraj 

střechy. O pár metrů dál se mi naskytla hrůzná podívaná. Nejdříve jsem spatřila bledou ruku 

sápající se po doktorovi. Chytila se jeho bundy a táhla ho k oknu. Carsonovi se na okamžik 

podařilo vymanit ze sevření, ale vzápětí se k první ruce přidala druhá a z temnoty okna 

vykoukla hlava s dlouhými bílými vlasy. Doktor se ocitl ve smrtícím sevření. Wraith napřáhl 

krmnou ruku k doktorově hrudi, ale než mohl začít s krmením, zasáhla ho střela z mojí 

zbraně. Naneštěstí se jen otřela o Wraithovo rameno, stačilo to však k tomu, aby útočník vyšel 

na okamžik z rovnováhy a pustil se doktorovy paže. To, co se odehrálo pak, bylo jak z mých 

nočních můr. Když postřelený Wraith uvolnil sevření, vzpírajícího se doktora náhlá volnost 

překvapila a donutila ho zacouvat k okraji mostu. Silou svého odporu narazil lýtky do železné 

bariéry a s řevem přepadl dozadu. Během vteřiny mi zmizel z dohledu. 

„Carsoneee!“ zařvala jsem a nevěřícně zírala do místa, odkud spadl. Moje mysl tomu 

odmítala uvěřit, ale neměla jsem čas propadnout hysterii. Můj výkřik přiměl Wraitha obrátit 

svou pozornost ke mně. Vysoká, černě oděná postava se s neuvěřitelnou lehkostí vyhoupla 

z okna a vytáhla se na střechu. Naše pohledy se setkaly. Wraithovi se na tváři objevil krutý 

úsměv. Pomalu se postavil a beze spěchu vykročil ke mně. Od sebe nás dělily dva vagóny. Bez 

přemýšlení jsem namířila a vystřelila. Avšak místo toho, aby se střela zavrtala do masa, 

proletěla neškodně prázdnotou. Wraithovi se v poslední vteřině podařilo skrýt v mezeře mezi 

vagóny. S hrůzou jsem sledovala jeho neskutečnou mrštnost. Ozvěna výstřelu odezněla a na 

mostě se rozhostilo ticho. Znovu jsem zamířila před sebe a vykročila k okraji střechy. Pak 

jsem uslyšela Carsonův hlas volající mé jméno: 

„Erin, slyšíš mě?“ ozvalo se zpoza mostu. „Potřebuji pomoc! Dlouho se neudržím!!“ 

„Panebože,“ zašeptala jsem. „Vydrž, Carsone!  Už jdu!!“ Nepoznávala jsem vlastní hlas, 

všechno jako by plulo v mlze. Chtěla jsem se rozběhnout k žebříku, ale noha mi zůstala 

přilepená na místě. Pádu již nešlo zabránit. Ramenem mi prolétla ostrá bolest a před očima 

se mi zatmělo. Zbraň mi vyklouzla z ruky a s duněním sklouzla po střeše dolů. Podívala jsem 

se na nohu, kterou svírala bledá ruka. Wraith si mě s tichým smíchem přitáhl blíž. 

S ochromenou rukou jsem bezmocně ležela na zádech a dívala se do nelidských očí.  

„Tebe si vychutnám celou. Dnes konečně nebudou zbytky.“ Nehty rozpáraly bundu a triko 

a mé kůže se dotkla Wraithova dlaň. Srdce mi začalo zběsile tlouct a pak se náhle zklidnilo. 

Wraith se na mě zamračil: „Nejde to, nejde to!“ Z tváře se mu vytratil sebevědomý úsměv. 

Zarazil se a podíval se do mých očí pozorněji. 

„To není možné!“ vydechl a ucouvl zpět. Opatrně jsem se postavila na nohy. Dotek jeho 

dlaně způsobil, že jsem se na okamžik dostala do jeho mysli. A nejen to, pokusem se na mě 

nakrmit přetrhal poslední mentální bariéry, které poutaly mé nepřirozené schopnosti. Stačil 

jediný rychlý pohyb a Wraith se skácel se zlomeným vazem k zemi. 

„Díky,“ pronesla jsem směrem k mrtvému tělu, „děkuji, že jsi mi pomohl mnohé pochopit. 

Teď už vím…všechno.“ A skopla jsem ho dolů. 

Bezdeché ticho vzápětí přeťal Carsonův výkřik. 

„Erin! Erin!! Jsi v pořádku?! Kde jsi?! Eriiin!!!“ 

Jediným ladným pohybem jsem seskočila z vlaku a rozběhla se k doktorovi. Teď jsem se 

stala stejně mrštnou a rychlou jako Wraith. Byl to skvělý pocit. 

Chytila jsem Carsona za zápěstí a bez námahy ho vytáhla k sobě. Doktor byl v takovém 

šoku, že si toho naštěstí nevšiml. Budu si muset pro příště dávat větší pozor. 



„Erin, díky bohu! Už jsem se loučil se životem!“ 

„Už je to dobré, Carsone,“ zašeptala jsem a pohlédla směrem k mrtvému Wraithovi. 

„Kde je? Co se s ním stalo?“ S děsem v oku pátral Carson za mými zády. 

„Mrtvý.“ Úsečně jsem vysvětlila. Doktor mě překvapeně sjel pohledem a zeptal se: 

„Jak?“ 

„Zlomený vaz,“ procedila jsem mezi zuby a bez mrknutí oka pokračovala: 

„Zaskočil mě. Ztratila jsem zbraň, ale štěstí stálo při mně – nakonec uklouzl na střeše 

vagónu.“ 

„Erin, ty musíš být skutečně dítě štěstěny,“ hlesl doktor a dal si hlavu do dlaní. „Ještě 

řekni, že se tam náhodou připletla banánová slupka.“ 

Usmála jsem se. 

„Jsi v pořádku.“ Pomohla jsem Carsonovi vstát. Batohy s lékařským vybavením se válely 

opodál. To mi připomnělo ještě jedno vysvětlení. 

„Carsone, ty léky si můžeme ušetřit. Zdejší osadníci netrpí chřipkou ani žádnou jinou 

neznámou nemocí.“ 

Cestou do osady jsem Carsonovi vysvětlila, že zabitý Wraith nešťastnou náhodou uvízl při 

poslední sklizni zde a bez možnosti spojení nebyl schopen odejít. Protože zde přežila jen 

hrstka lidí, nemohl si dovolit tento zdroj potravy zlikvidovat jednorázovým krmením. Kradl se 

proto po nocích do blízkých osad a vysával z lidí energii po troškách, když spali. Díky 

manipulaci s myslí pak dokázal osadníky přimět, aby si únavu a sešlost vysvětlovali jako 

příznaky chřipky. Dokonce v myslích uměl navodit pocit bolesti v krku. A takto tu přežil 

měsíce. 

Carson nad tím jen nevěřícně vrtěl hlavou. 

„Tedy Erin, tohle ti opravdu řekl? Pokud vím, Wraithové nevynikají přílišnou sdílností…“ 

Polkla jsem a dokončila svou lež: 

„Očividně i někdo tak krutý a bezohledný jako Wraith může trpět dlouhodobou separací. 

Za tu dobu s nikým nepromluvil, asi se potřeboval vypovídat.“ 

 

Usoudili jsme, že by Zoharanům pravda v ničem neprospěla. Když nyní ustanou noční 

návštěvy nezvaného hosta, osadníkům se za čas uleví a zotaví se. Předali jsme jim proto pár 

balení vitamínů a druhý den ráno se rozloučili. 

 

Po návratu jsme zastihli Atlantidu v pohotovosti. Do příletu Wraithské flotily zbývaly jen 

dva dny a město se připravovalo na možnou evakuaci a autodestrukci. Doktor McKay se 

vydal jumperem s několika dalšími k antickému satelitu, který by po opravě mohl pomoci 

zvrátit pro nás nepříznivý vývoj. Sheppard zase odletěl hledat planetu vhodnou k evakuaci. 

Teyla byla stále některými obyvateli města považována za podezřelou a doktorka Weirová již 

nejméně dva dny nespala, což dokazovaly tmavé kruhy pod očima. Přes to všechno jsem byla 

víc než kdy jindy ráda, že jsem doma – na Atlantidě. Tu noc jsem se v teple svého pokoje 

zapřísahala, že už nikdy nevstoupím do žádného lesa v této zatracené galaxii. 

 

 



06. První kroky 

Ahoj Erin, 

 

to, co jsem chtěla vyzkoušet, byla meditace. Drobný základ ze Země jsem se pokoušela na 

Atlantidě rozšířit s pomocí Teyly. Byla moc ráda, že o meditaci projevuji zájem a snažily 

jsme se obě ze všech sil, abych dosáhla nějakých uspokojivých výsledků. Ale moje cíle 

zasahovaly například k astrálnímu cestování a v tom mi ani Teyla nemohla pomoci. Těžko 

jsme hledaly společný čas na cvičení při všech našich povinnostech, a naše setkání byla, 

s velkou nadsázkou řečeno, nepravidelná. Ale aspoň jsem se měla čím zabývat, když jsem 

zrovna nebyla v knihovně. Ty jsi byla pořád na cestách s doktorem Beckettem. Stala se 

z Tebe odbornice na vyhledávání lékařských záznamů a výzkumu Antiků a povýšila jsi na 

Carsonův stín. Kamkoli se vydal, bral Tě s sebou. Dělala jsi mu nosiče a mobilní encyklopedii 

najednou. 

Na rozdíl od Tebe jsem na žádné mise mimo planetu nelétala. Nevadilo mi to. Ve Městě 

toho bylo tolik, co bylo potřeba objevit, že jsem si na cesty Branou ani nevzdechla. A létání 

s jumperem jsem si užila i tak. I když létání není nikdy dost. Ostatně, moje jediná cesta v této 

galaxii byla záchranná operace po našem prvním setkání s Wraithy. A i tu jsem celou strávila 

v jumperu. Po žádné další jsem v dohledné době netoužila. 

Díky mému přátelství s Teylou a Tvé neustálé nepřítomnosti se ze mě stal poslíček. Ke 

svým běžným povinnostem jsem ještě dostala vysílačku se stálým spojením na pevninu pro 

případ nouze. Každou chvíli jsem létala jumperem, abych někoho nebo něco odvezla na 

pevninu nebo tam vyzvedla pasažéry či náklad. Athosiané se snažili nevyužívat mě příliš 

často. Vždycky volali, až když se sešlo několik požadavků nebo bylo něco nezbytného. Ale já 

tam létala ráda. Vždycky se našel někdo, kdo mi ukázal novinky ve vesnici a v okolí a s kým 

jsem si mohla chvíli popovídat. A procházky po lese se staly pravidelnou součástí mých 

návštěv. Jenom mě vždycky někdo doprovázel. Po Tvých zkušenostech s divokou, i když 

chutnou, zvěří, už nechtěli riskovat. Na novém místě vypadali Athosiané spokojeně. 

Rozhodně spokojeněji, než ve Městě. Mohli se zase spolehnout sami na sebe a, s mou 

drobnou pomocí, měli i kontakt s přáteli z jiných planet. 

S Tebou jsem se scházela už jenom v knihovně a tam bylo tolik práce, že na povídání 

nezbýval čas. Bylo nám to oběma líto a slibovaly jsme si, že to napravíme, jenom, co najdeme 

chvíli v našich přeplněných programech. Já teď měla času dost, ale všechen bych ho vyměnila 

za… za cokoli, hlavně někde jinde. 

Meditace mi tady moc nešla, ale rozhodla jsem se to nevzdat, i když jsem se nedokázala 

soustředit dost dlouho. Stále jsem sledovala okno, jestli za ním nesvítí žluté kočičí oči mého 

věčně hladového souseda. 

Začala jsem s ním opatrně komunikovat. Nebo vlastně on se mnou. Po neúspěchu 

v prvních dnech se na chvíli odmlčel, ale zkusil to znovu a já tentokrát odpověděla. Zatím to 

byly takové všeobecné věci. Třeba moje jméno. Na jeho zřejmě budu muset přijít sama. 

Pamatuji se, že John si wraithská jména vymýšlel sám. První jméno, které ho napadlo, bylo 

pak jméno Wraitha. Nechtěla jsem si vymýšlet. Chtěla jsem ho nazývat správně. Řekl mi, že 

je tu už léta, desetiletí, a že ho sotva udržují naživu. Používají ho k výslechu vězňů a 

zastrašování. To jde asi moc dobře. Taky bych se bála. Vlastně jsem se bála, vždyť už mi 

s ním vyhrožovali. Víc jsem se zatím nedozvěděla. A on zná jenom moje jméno. Napadal mě 

ještě nejmíň milion otázek, ale ty počkají. A jestli se odtud dostanu, než na ně dojde, bude to 

ještě lepší. 

Kolya se už neukázal. Zřejmě vůbec není v komplexu, protože se chování strážných trochu 

uvolnilo. Ale pořád jsem nepřišla na to, jak odtud pryč. Sleduji strážné a vojáky, kteří sem 

chodí na pravidelně nepravidelné obhlídky. A pokaždé, když mě na chvíli pustí ven, se 



nenápadně rozhlížím a snažím se trochu zorientovat, ale moc jsem toho neviděla. Umývárna 

je hned za prvním rohem. Škoda, že mi tehdy cestou sem zavázali oči. 

Hrozné sny mám pořád. Budím se s křikem a Wraith se mi směje. Rozčiluje mě to. Ale jak 

se nebudit s křikem, když vidím Petera Grodina ve vínovém overalu s rozpaženýma rukama, 

jak se omlouvá a pak všechno kolem vybuchne. Poslední, na co jsem si pamatovala z toho 

snu, byly jeho veliké hnědé oči a pak už jen plameny. A pocit, že Vám hrozí nějaké strašné 

nebezpečí. Možná za to může to ticho bez možnosti zaměstnat se něčím – čímkoli – že se 

moje fantazie tak rozjíždí.  

Musím pro sebe vymyslet víc práce. Nečinnost mi neprospívá. Moc přemýšlím, a když 

fantazie nemá vymezené hranice, stává se noční můrou nebo naprostým nesmyslem. Asi bych 

taky měla zaměstnat Wraitha, aby ve mně neviděl jen mírně zábavnou svačinku. Mohl by mě 

třeba naučit lépe wraithsky. Zkusím mu to navrhnout.  

Až se dostanu zpátky, bude se to hodit. Překlady nám půjdou mnohem lépe. Už se těším, 

jak budeme společně luštit všechny taje wraithského života a techniky. Snad se nám povede 

získat nějaké další informace.  

Sláva, podařilo se mi, najít si činnost. Vlastně jsme měly štěstí, že jsme pomohly sbírat ty 

rozsypané kamínky. Díky nim poznali, že máme antický gen. Úplně obyčejná cesta z oběda se 

stala jedním z nejdůležitějších momentů v našich životech. Když jsme kamínky vracely tomu 

muži, Ty jsi vykřikla překvapením, protože jsi právě uviděla kousek života někoho úplně 

jiného, a já je nemohla odlepit z prstů. Prostě se tam přisály a nechtěly se pustit. Myslely 

jsme, že si z nás dělá legraci, když nás zval na další testy, ale naštěstí jsme byly natolik 

bláznivé, že jsme šly. A další štěstí bylo, že potřebovali někoho, kdo by jim uspořádal 

knihovnu. Sice jsem ve svém oboru už nějakou dobu nepracovala, ale rozhodně jsem byla 

jediná knihovnice s antickým genem, kterou potkali. Protože jsme ten gen měly obě, bylo i 

rozhodování o odchodu trochu snazší. Kéž bych se mohla i teď rozhodnout a odejít. Vlastně 

mohu. Při první příležitosti odejdu a už se nevrátím. 

 

A stejně pořád čekám a doufám, že se objevíte.       Ája 

 

 



07. Kněží 

Do začátku evakuace zbývaly jen minuty. Postávala jsem u zábradlí na mé oblíbené terase, 

dlaněmi křečovitě svírala chladný kov tyče a hleděla do dáli. Ze slunce zbyl jen rudý kopec, 

který na moři rozpoutal ohnivou bitvu. Hladově jsem se vpíjela očima do hasnoucího výjevu a 

snažila si zapamatovat drobné detaily, odstíny barev i hladký chlad v rukách. Dobře jsem si 

uvědomovala, že tohle můžou být moje poslední okamžiky strávené na Atlantidě. Za mnou si 

někdo odkašlal. Nepřekvapilo mě to – kroky nově příchozího jsem zachytila už sto metrů 

nazpět a podle šoupavého zvuku chůze jsem odhadovala Carsona. Spěšně jsem si nasadila 

sluneční brýle a otočila se, abych pohlédla do jeho očí. Stál tak blízko, že jsem na tváři cítila 

jeho dech.  Instinktivně jsem couvla a narazila zády na zábradlí. Carson udělal krok vpřed a 

vzdálenost mezi námi opět zmenšil. 

„Už je čas, “ zašeptal a mírně naklonil hlavu. 

„Já vím,“ povzdechla jsem si a nervózně si postrčila brýle na nose.  

„Proč se schováváš, Erin?“ Doktor se zachmuřil a jemně mi sundal tmavé brýle. Zaskočil 

mě tím natolik, že jsem jen zalapala po dechu a široce rozevřenýma očima zírala na doktora, 

jehož oči se nemilosrdně zabodly do mých. 

„Měl jsem pravdu, viď? Potřásl hlavou a sklopil zrak. „A ty to taky víš, proto je ukrýváš 

v temnotě.“ 

Konečně jsem popadla dech a probrala se z šoku. „ Ty vidíš bubáky všude, Carsone,“ 

odsekla jsem, vytrhla doktorovi brýle z ruky a protáhla se kolem něj ke dveřím. „Sluneční 

brýle se obvykle nosí na ochranu před sluncem, kdybys to náhodou nevěděl,“ zavolala jsem 

ještě přes rameno na doktora a bez dalšího otálení jsem vklouzla do atlantského labyrintu 

chodeb.  

U brány mě dostihl pocit viny a rozmrzelá z vlastní prchlivosti jsem netrpělivě 

přešlapovala na místě a házela střídavé pohledy na nervózní dav přede mnou a vstupní dveře 

za mnou. Jednala jsem s doktorem se zbytečnou příkrostí a věděla jsem to. Neuměla jsem si 

však vysvětlit, proč mě jeho zájem tak vyvádí z rovnováhy. Zaplavil mě náhlý stud a já se 

znovu provinile podívala ke vstupním dveřím, ale Carson se neobjevil. V přítomnosti tak 

velkého shromáždění lidí nebyly mé smysly schopné rozpoznat polohu jednotlivců. Z úporného 

soustředění mě rozbolela hlava. Přitiskla jsem si konečky prstů na spánky a snažila se 

rozmasírovat pulzující bolest, když vtom mi někdo za zády poklepal na rameno. 

„Mohlas na mě počkat, Erin,“ ublíženě ucedil doktor a postavil se po mém boku. „Urážíš 

se jako malé děcko.“ 

„Promiň,“ zašeptala jsem rozechvělá prudkým návalem radosti. Doktor vyvalil nevěřícně 

oči. 

„To myslíš vážně?“ 

„Jistě že ano. Carsone, nechci se teď dohadovat. Předtím jsem se zbytečně unáhlila, ale 

z posledního vývoje událostí mám nervy napjaté jako struny.“ 

„Já jen – “ Doktor se zasekl a hledal vhodná slova, „ chci ti pomoct. Ale k tomu potřebuju 

tvojí důvěru, bez pravdy nezmůžu nic.“ 

Na vteřinu mě ochromila touha všechno vyklopit, dostat to ze sebe. Doktorovi bych se 

přece mohla svěřit. Věřila jsem mu, jako doposud nikomu a záleželo mi na něm víc, než jsem 

byla ochotná přiznat. Pak mi však myslí projela vzpomínka na Teylu. Jak málo stačilo 

k nesmyslnému obvinění. Chvilková touha se rozplynula. Co kdyby mi doktor skutečně 

dokázal pomoci? Možná bych se stala opět sama sebou…, ale opravdu bych chtěla být stejně 

slabá a bezmocná jako dřív? Odpověď na tuto otázku jsem znala. 

„Carsone, jsem si jistá, že barva mých očí je stejně jako šedý kruh na mém zápěstí jen 

jizvou, kosmetickou vadou a bezvýznamnou památkou na jednoho mrtvého Wraitha. Lidské 

tělo zřejmě reaguje na poranění Wraithem jinak než na běžná zranění a během léčebného 



procesu se hojení taktéž liší. Nic víc to neznamená. Žádná další poranění v sobě nenosím, 

žádné podivné příznaky na sobě nepozoruju, zkrátka jsem stejně nechutně zdravá a nudná 

jako vždy.“ Se zatajeným dechem jsem sledovala doktorův obličej. Cítila jsem z něj pochyby, 

ale taky silný pocit nerozhodnosti a váhání, což pro mě znamenalo jistou dávku naděje. Přála 

jsem si, aby mě už jednou pro vždy přestal řešit. 

„Opravdu bych tomu chtěl věřit, Erin,“ promluvil doktor zvolna, „kéž bys měla pravdu, 

ale povinnosti pravidelných kontrolních prohlídek tě bohužel zbavit nemůžu. Vedení chce mít 

tvůj zdravotní stav nadále pod maximální kontrolou.“ 

„Jak jinak,“ procedila jsem mezi zuby a zdánlivě milým tónem jsem dodala: „jakékoliv 

jiné řešení mé situace bych ani nečekala.“ 

Z rozhovoru nás vyrušila slova doktorky Weirové. Společně s majorem Sheppardem 

spustila autodestrukci města. Když se však Rodney chystal zadat stanoviště Alpha, brána se 

aktivovala a vytvořila příchozí červí díru s potvrzovacím kódem SGC. S údivem jsme 

přihlíželi, jak bránou procházejí vojáci s vybavením. Dopředu vystoupil jeden muž, který se 

představil jako plukovník Everett. SGC obdržela naše zprávy a díky ZPM, nalezenému na 

Zemi, k nám vyslala pomoc v podobě vesmírné lodi Daedalus s mocnou asgardskou 

technologií, jež by měla dorazit na Atlantidu za tři dny. Úkolem plukovníka a jeho mužů pak 

bylo pomoci nám do té doby město ubránit. I když naše vyhlídky ani za této situace 

nevypadaly příliš nadějně, přesto jsem se neubránila drobnému úsměvu. Můj nový smysl 

nezklamal, když mě radil vyčkat do poslední evakuační vlny. 

 

Složila jsem kabát k nohám postele a i s batohem na zádech sebou hodila na postel. Ve 

zmatku horečnatých příprav na obranu města mě tu nikdo hledat nebude. Nečekala jsem, že 

svůj pokoj uvidím tak brzy. Vlastně jsem s tím nepočítala vůbec. Nechala jsem oči zavřené a 

chvíli jen tak ležela. Celé tělo mi rezonovalo předtuchou, že je pro mě životně důležité 

prozatím zůstat v pokoji a čekat. Na co? To jsem nevěděla, nepochybovala jsem však, že až 

ten okamžik nastane, poznám to. V průběhu uplynulých měsíců jsem se již naučila svým 

smyslům důvěřovat natolik, abych se nemučila pochybnostmi. Pomalu jsem se posadila, 

zkřížila nohy a soustředila se na svůj dech, jehož hypnotická pravidelnost mě unášela hlouběji 

do stavu nevědomí. Po každém pokusu to šlo snadněji. Přes rty mi přeběhl letmý úsměv a já se 

naplno se ponořila do svého vnitřního světa… 

 

Všude kolem mě se rozpínala černočerná tma. Temnota tak absolutní, že jsem se pokaždé 

nechtěně přikrčila pod její neexistující tíhou. Nenáviděla jsem ten pocit, ale pokud jsem chtěla 

odpovědi na své otázky, bylo nutné tento počáteční stav přetrpět. Další putování zpravidla 

probíhalo příjemněji. Vize blízké budoucnosti se mi ukazovaly v náznacích, neměly svůj konec 

ani začátek a už vůbec ne vysvětlivky či poznámky pod čarou, které by mi pomohly rozluštit 

smysl míhajících se obrazů a symbolů. S vědomím, co mě čeká, jsem trpělivě vyčkávala. 

V temné nicotě přede mnou náhle vytrysklo světlo. Rozdělilo se na několik zlatavých 

plamínků, které zářily stále jasněji a jak se přibližovaly ke mně, měnily se, světlo se v nich 

přelévalo jako tekuté zlato, až vytvořily tvar ptačích stop, které se rychlostí větší, než bylo 

schopné lidské oko zaznamenat, tiskly do temnoty a ztrácely v dáli. Směr byl dán. Vyrazila 

jsem po ptačí stezce. Zakrátko se temnota po pravé straně vyznačené cesty zachvěla. Naskytl 

se mi pohled do vězeňské cely. Ze stropu kapala voda a s podivně dutou ozvěnou dopadala do 

mělké kaluže uprostřed betonové podlahy. Stěny pokrýval zahnědlý mech. Do nosu mě uhodil 

pronikavý zápach plísně a…krve. Skrz mříže se na mě zašklebil známý obličej. 

„Kněz“, zašeptal a zaklonil hlavu v šíleném smíchu. Otřásla jsem se a bez zaváhání prošla 

kolem. Vězení na Hoffě patřilo do minulosti, přemýšlela jsem a opatrně překročila hromadu 

knih, která se zničehonic objevila na stezce. A co mají symbolizovat knihy? Přemítala jsem a 



šlapala dál po zlatých stopách k neviditelnému cíli. Cestu mi náhle zkřížilo šest postav 

v kápích. Sotva jsem stačila zastavit, ozval se za mými zády hlas wraithské královny. 

„Tímto okamžikem a lidskou krví posvěceni, zváni jste mými kněžími. Stejně, jak dary své 

ovládáte, budu já ovládat vás. Váš vnitřní zrak nechť nazírá pro mě.“ Zahalené postavy 

poklekly a stáhly si kápě. Přede mnou klečelo šest Wraithů s vyholenou lebkou. Na čele měli 

vytetované třetí oko. Pomalu zvedli bradu a podívali se přímo na mě. Oči jim jiskřily 

stříbrným třpytem drobných žilek. Mimoděk jsem ucouvla a pod nohama mi zaskřípalo sklo 

drcených knihovnických tabletek. Stála jsem za ovládacím pultem v knihovně a dívala se ke 

dveřím. U nich číhal Wraith. Krčil se u stěny a s krutým úsměvem potěžkával zbraň. Čelo mu 

zakrýval černý šátek, na kterém bylo vyobrazeno bílou barvou wraithské oko. Z chodby zazněl 

zvuk kroků a útržky hovoru. Jak se kroky blížily, Wraith se naklonil dopředu a napjal tělo 

k chystanému útoku. Poznala jsem Zelenkův hlas. Mluvil o antickém křeslu. Když mu 

odpověděl druhý hlas, zachvěla jsem se zděšením a poznáním. Carson! Snažila jsem se 

pohnout, ale nohy stály na místě jako přikované. Z úst mi vyšel jen sípavý dech. Dusila jsem 

se. Tělo mi omotaly šlahouny temnoty a pod nohama zabublalo černé bláto. Neúprosně mě 

stahovalo dolů. Propadala jsem se stále hlouběji a bezmocně sledovala, jak se Wraith chystá 

přepadnout přátele ze zálohy. Padala jsem… 

 

Probudila jsem se ve svém pokoji. Zalapala jsem po dechu a snažila se nabrat do plic 

vzduch. Oči mi slzely a tělo se třáslo pod náporem kašle. Rozostřený zrak mi padl na ruce. 

V zaťatých pěstích svíraly rozsápané prostěradlo. Do klína mi dopadly krůpěje rudých kapek. 

Uvolnila jsem prsty a cípem prostěradla si zakryla krvácející nos. Poté jsem sklouzla na 

podlahu a nahmatala batoh. V ruce mě zastudil chladný kov zbraně. S námahou jsem se 

postavila a hřbetem ruky si otřela vlhké oči. Po každém návratu z podprahového světa, jak 

jsem si ten snivý stav pojmenovala, potřebovalo mé tělo několik hodin vydatného spánku. To 

jsem si však nyní nemohla dovolit. Zesláblá vyčerpáním jsem vyklopýtala ze dveří a rozběhla 

se ke knihovně. Závod s časem začal. 

 

Ztemnělými chodbami se ozývaly zvuky vzdálených střetů vojáků s Wraithy, kteří se do 

města přenesli během prvních náletů. Střelba a křik zněly ozvěnou z dáli, hlavní ohniska bojů 

se rozhořela v dolních patrech. Ochromená strachem, že je příliš pozdě, vtrhla jsem do 

knihovny a vystřelila nalevo od dveří, kde jsem ve své vizi viděla stát wraithského kněze. 

Laser přepůlil židli a do vzduchu se uvolnil zápach spáleného plastu. Po Wraithovi nebylo ani 

stopy. Zmateně jsem se rozhlédla kolem. Srdce mi zběsilým tlukotem hrozilo prorazit hruď, 

adrenalin vytékal i ušima. Popošla jsem do středu místnosti. Náhle mě mocný náraz do zad 

srazil na kolena. Dlaně se mi zabořily do hromady střepů z rozbitých tabletek. Zaúpěla jsem 

bolestí. Někdo se za mnou zasmál.  

„Vida, tak jsi konečně tady. Už jsem se obával, že nepřijdeš. Máš zpoždění.“ 

S námahou jsem se přetočila na záda a zamžourala do tlumeného stropního světla. 

V zorném poli se objevila postava. Sklonila se nade mnou a já poznala Wraitha ze své 

poslední vize. 

„Vskutku. Těžko uvěřit, že obyčejný člověk může vstřebat Dar a naučit se ho ovládat. Tvé 

oči však nelžou. Jsi příliš slabá, v žilách ti nešumí skoro žádná energie. A já si tak nerad 

odpírám požitek z jídla.“ Wraith se sklonil blíž, až mě jeho vlasy zašimraly na tváři a 

pokračoval ve svém monologu: 

„Tak slabá…hm, nazírala jsi mě, že ano? Ale zašla jsi příliš hluboko pro své 

vize…Alnathův Dar tě měl zničit, pomalu rozežrat zevnitř, až by z tebe zůstal jen roztřesený 

uzlíček masa. Kdo z nás mohl tušit, že tě Dar přijme? Poučení pro příště.“ Wraithský kněz se 

zachechtal a přiložil mi ruku na hruď. 



„Teď si vezmu zpátky, co mi patří a pak z tebe vysaju ten zbytek síly, co v tobě ještě 

zůstal.“ 

Nebránila jsem se. Došla jsem na pokraj svých sil. Na prsou se mi rozlil pronikavý chlad, 

který záhy přešel v ohnivou bolest. Kněz mi druhou rukou zakryl ústa, aby ztišil můj křik. 

Šílela jsem bolestí. Před očima mi vybuchovaly rudé skvrny a já se z posledních sil podívala 

na svého vraha. Něco však nebylo v pořádku. Kněz se mračil, v napjaté tváři se odrážela 

nelidská námaha. Pohledem jsem sklouzla na svou hruď. Bledou ruku měl křečovitě 

zkroucenou, jako by se v ní snažil něco zachytit a vyrvat to ven. Očividně bez úspěchu. Zatím. 

Zaostřila jsem unavené oči a s hrůzou sledovala, jak se pod jeho rukou začíná zhmotňovat 

stříbřitě šedá hmota. Bolest v mé hrudi dostoupila vrcholu. Vzedmula se ve mně vlna vzteku, 

která smetla všechno – únavu, bolest i strach. Kněz zlostně zasyčel, jak se Dar pod rukou 

osvobodil a vklouzl zpátky do mě. Zavřela jsem oči a soustředila se. Jedinou možností bylo 

využít svůj vztek a obrátit ho ve svůj prospěch. V očích mi zaplál stříbrný oheň. Vyvolaná síla 

odmrštila Wraitha na vstupní dveře. Ovládacím panelem projel modravý záblesk a dveře se 

otevřely. Kněz spadl na zem, kde zůstal bez hnutí ležet. Překulila jsem se na bok a sebrala 

laserovou pistoli, která naštěstí unikla poškození. Obezřetně jsem obešla ležícího kněze a 

vykoukla na chodbu. Byla prázdná. Obrátila jsem proto pozornost k raněnému Wraithovi. Už 

se probíral, nemohla jsem nadále otálet. Namířila jsem na vytetované oko a třikrát krátce 

vypálila. Hlava se mu zvrátila a tělem projela křeč. Bez slitování jsem znovu zmačkla spoušť. 

Ani pak jsem nebyla úplně spokojená, pro jistotu jsem mu nohou zlomila krční páteř. To by 

mělo stačit. Z dálky sem dolehly hlasy. Rychle jsem odtáhla mrtvolu od dveří a přikrčila se za 

převrácený stůl. Právě včas. Skulinou ve stole jsem zahlédla dvě postavy. Mihly se ve dveřích 

a pokračovaly dále chodbou, aniž by se zastavily. Díky bohu. 

„Bohužel, Carsone,“ rozpoznala jsem Zelenkův hlas. „John není při ruce, takže 

momentálně jsi nejvhodnější osobou ty.“ Druhý hlas mu rozmrzele odpověděl: 

„Já vím, Radku, ale ovládání antického křesla, stejně jako jiných zbraní, jumperů…no 

prostě všeho, mi dělá problémy.“ 

„Vím, Carsone, ale nemáme na výběr.“ 

„Máme ještě vůbec nějaké drony? John je už všechny vystřílel…“ 

Když hlasy za rohem odezněly, dovolila jsem si konečně vydechnout. Ať už tahle bitva 

dopadne jakkoliv, tu svou jsem vyhrála a na víc mi nezbyla síla. Dovlekla jsem se do svého 

pokoje a čekala na výsledek bitvy. Žebra mě bolela, jako by mi na nich tančila kráva a 

pořezané dlaně bolestivě štípaly. Ale někde uvnitř jsem věděla, že vítězství bude naše.  

 

 



08. Útěk 

On se smál!  Erin, on se smál.  Přišel a smál se, že jste všichni mrtví! 

To Kolya. Dlouho se tu neukázal. Strážní si tajemně šeptali, ale nic jsem z nich nedostala. 

Pak přišel velitel a smál se. 

……….. 

Už to skoro vypadalo, že se konečně s Wraithem alespoň na něčem dohodneme. Začal mě 

učit wraithsky. Každý den pár nových slovíček. Moje hlava se sice chvíli bránila, ale nakonec 

si dala říct. Musela jsem uznat, že je chytrý. Někdy až moc. Až tak, že těžko chápu, o čem 

mluví. Ale oba se máme část dne čím zabývat a není tu takové ticho jako na začátku. Jinak 

naše komunikace vázne. Jeho jméno jsem se ještě nedozvěděla a nevypadá to, že by mi ho 

chtěl vůbec někdy říct. A informace o mé planetě také nejsou právě oblíbeným tématem. 

Aspoň pro mě ne. Pořád se je snažil ze mě vytáhnout, dokud jsem nepřišla s protiútokem. 

Skončili jsme tak, že jsme stáli u společného okna a vrčeli na sebe. 

 

A pak přišel Kolya a smál se.  

Vyprávěl, jak Atlantidu přepadli Wraithové, jak jste jednali s vedením Geniů a dostali jste 

od nich atomové bomby. A že jste neuměli nic jiného, než vyhodit celé Město do povětří. 

Nezůstala prý po něm ani stopa. 

Stál před mou celou, vesele se na mě zubil a vyprávěl o zániku Atlantidy, jako by to byl 

ten nejlepší vtip, který kdy slyšel. Já jsem seděla u zadní zdi, dívala se na něj a vůbec jsem 

nechápala, co to vypráví. Odmítla jsem jakoukoli myšlenku na zánik Města. Pořád se smál a 

čekal na mou reakci a já jsem pořád mlčela a koukala na něj prázdným pohledem, dokud ho to 

nepřestalo bavit a neotočil se k odchodu. Po dvou krocích se ještě ohlédl, namířil na mě prst a 

řekl: 

„Už tě nepotřebuju, příště jsi na řadě.“ Pohlédl k cele s Wraithem, pokývl a odešel. 

Seděla jsem dál, dívala se před sebe a viděla znovu probuzení Města – vědce, kteří pobíhali 

z jednoho místa na druhé a křičeli nadšením, vojáky, jak opatrně postupovali dál a dál a oči se 

jim leskly za ochrannými brýlemi, znovu jsem cítila letmý dotek ruky plukovníka Sumnera, 

nádheru prvního nadechnutí vzduchu, když jsme vystoupali na hladinu oceánu… bylo toho 

tolik. Nemohlo to skončit jenom proto, že to někdo řekl! Ale musela jsem se přesvědčit. Co 

nejdříve. Hned! 

Wraith celou dobu stál u dělícího okna a sledoval mě. Pomalu jsem zvedla hlavu. 

„Odcházím“ řekla jsem směrem k němu. 

Asi ho to překvapilo. „Kam?“ 

„Pryč,“ ušklíbla jsem se. „Už mě to tu nebaví.“ 

Díval se na mě a neodpovídal. Z jeho výrazu bylo patrné, co si myslí – zbláznila se. 

Pokrčila jsem rameny a vylovila z kapsy klíč. Trhnul sebou a zadíval se na mě pozorněji. 

Pomalým krokem jsem došla k zamřížovaným dveřím. Tiché cvaknutí zámku mi otevřelo 

cestu ven.  

 

Klíč jsem ukradla to ráno jednomu strážnému, který přinesl jídlo. Visel mu na karabince u 

pasu, a když jsem si toho všimla, okamžitě jsem využila příležitosti. Sklonil se, aby položil 

misku a džbánek na zem a já se zvedla ze země tak rychle, až jsem zakopla a padala mu 

k nohám. Zachytila jsem se ho za uniformu, stiskla karabinku a klíč byl můj. Kopla jsem 

přitom do misky a ta se mu převrhla na boty. To ho na okamžik zaměstnalo. Vztekle odkopl 

misku do kouta, kde se rozbila o zeď a téměř vyběhl z cely, z vězení, z mého dohledu. Druhý 

strážný ho pobaveně sledoval, ale ani on si naštěstí nevšiml, o co při mém pádu ve skutečnosti 

šlo. Jinou misku jsem nedostala, ale za klíč ke svobodě to stálo. A za pohled na Wraitha 

překvapeného tak, až pootevřel ústa, taky.  



 

Otočila jsem se na chodbě k jeho cele, tázavě se na něj podívala a pozvedla klíč.  

„Daleko se nedostaneš. Už jsem to zažil,“ řekl. Po tváři mu přeběhl malý, ošklivý úsměv. 

„Počkám si, až se vrátíš.“ Obrátil se ke mně zády. 

Došla jsem ke dveřím vězení a vyzkoušela, jestli jsou odemčené. Byly. S rozmachem jsem 

hodila klíč zpátky k celám, otočila jsem se a vyběhla z vězení.  

Automaticky jsem zabočila do chodby s umývárnou, ale pak jsem se zarazila. Tudy cesta 

nevede. Nevím, jak jsem k tomu rozhodnutí došla, ale řídila jsem se jím. Obrátila jsem se na 

druhou stranu a vyrazila do neznámých míst. Už jsem šla pomalu a na každém rohu opatrně 

prověřovala další cestu. Na páté křižovatce jsem se zarazila. Tři krásné široké chodby vedly 

směry, které se mi vůbec nelíbily a ta čtvrtá byla úzká a nízká a temná. Stejně jsem se jí 

nakonec vydala. Vedla k ocelovému žebříku, po kterém jsem vyšplhala vzhůru, odsunula 

pokop nad hlavou a…do očí mě uhodilo slunce. Málem jsem spadla. S pevně stisknutými 

víčky jsem se dostala ven, přitáhla poklop zpátky na původní místo a sedla si do trávy. 

Obličej jsem schovala do dlaní a pokoušela se rozmrkat zářivá souhvězdí v očích. Zrak se mi 

pomalu vracel.  

Jakmile jsem byla schopná rozeznávat okolí, s rukama pořád kolem očí, jsem zašla do lesa, 

který se rozprostíral všemi směry. Klopýtala jsem v kruhu kolem poklopu a hledala cestu 

nebo pěšinu, která by mě dovedla k Bráně. Les vypadal nedotčeně. Nezbylo mi nic jiného, než 

si vybrat vlastní směr a v tom případě bylo rozhodnutí jasné. Se sluncem v zádech jsem se 

nořila hlouběji a hlouběji do lesa. Oči si v přítmí pod rozložitými korunami stromů zvykaly na 

denní světlo lépe. Hlava se mi trochu točila z množství vzduchu a prostoru, který mne 

obklopoval. Šla jsem pořád dál, klopýtala pryč od slunce, které se pomalu blížilo k obzoru. 

Přede mnou se rozlévala tma. Ne jenom tma noci. Veliký černý mrak zakrýval část oblohy. 

Když jsem vyšla na mýtinu a podívala se nahoru, valil se, jakoby se snažil dohonit slunce, než 

zapadne.  

Povzdechla jsem si. Proč nic nemůže jít snadno. A pak mi na tváři bleskl úsměv. Jistě, že 

nemůže. To by nebyla žádná legrace. A noční déšť je rozhodně lepší než Geniiské vězení. 

Pokračovala jsem v chůzi a hlavou se mi začaly honit znepokojivé myšlenky. Jak to, že jsem 

v celém komplexu nikoho nepotkala? Sice jsem několikrát slyšela kroky, ale vždycky 

doznívaly v dálce, nebo je přerušilo zavření dveří. Oči, teď už spokojené v přítmí, mi 

nervózně zatěkaly mezi okolními stromy. Žádný podezřelý pohyb, žádný záblesk…Záblesk 

přišel. Ne z lesa. Z oblohy. Ostré světlo mě srazilo na kolena a hrom mi bušil do zad. Za pár 

vteřin se k němu přidal i déšť. Rukama už jsem si zase svírala oči a lapala jsem po dechu. 

Proudy vody, které se valily z nebe, hrozily, že mě utopí. Mrak dohonil slunce a spolkl ho. A 

já si přála legraci! 

Přinutila jsem se vstát. Dotápala jsem k prvnímu stromu a opřela se o jeho kmen. Nebylo 

to zrovna nejvhodnější místo, ale na závětrné straně jsem se mohla rozhlédnout. Celý les byl 

ponořený do neproniknutelné tmy, ale po chvíli pátrání jsem zahlédla světlý odlesk. 

Modrobílé mihotání. S rukama před sebou jsem opatrně vykročila ke světlu.  

Trvalo dlouho, než jsem došla na okraj lesa. Světlo se dávno ztratilo, ale pokračovala jsem 

ve vybraném směru a doufala, že se příliš neodchýlím. Nechtěla jsem bloudit v kruzích. 

Bouřka přešla do jemného deště a hrom byl slyšet už jenom z velké dálky. Bylo mi to jedno. 

Dál jak na kůži se voda nedostane. Aspoň jsem si to vždycky myslela. Teď jsem se nebyla 

tolik jistá, ale to budu zjišťovat později. Uši mi nejspíš nefungovaly, ale oči si vedly dobře. A 

orientace taky. Stála jsem blízko Brány.  

Rozběhla jsem se. Už jdu, Erin, už jsem na cestě, Atlantido! Ája 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Ahoj Erin, 

 

rozběhla jsem se k Bráně. Minula jsem poslední stromy, přeskočila trs kapradí a zrychlila 

na cestě, poskládané z velkých plochých kamenů. Do zadávacího zařízení jsem narazila, 

protože jsem na mokrém povrchu nestačila včas zabrzdit. Nadšeně jsem přejela rukama po 

symbolech a začala vyhledávat ty známé. S funkcí ovladače a rozložením symbolů nás 

seznámili hned na velitelství SGC, před počátkem mise na Atlantidu, a od té doby každou 

chvíli prověřovali naše znalosti. Navíc, při létání s Jumperem jsem měla zařízení stále po ruce 

a také dost času k jeho studiu. 

Rozsvítil se pátý symbol, když jsem uslyšela divný hvízdavý zvuk. Něco velkou rychlostí 

proletělo těsně kolem mé ruky. Ucukla jsem, ale pak hned sáhla po dalším symbolu. Náraz do 

ramene mě odhodil od zařízení. Automaticky jsem si přitiskla na rameno druhou ruku a 

rozhlédla se. Vedle Brány stáli dva vojáci a mířili na mě puškami. Podívala jsem se na 

zvednutou ruku. Krev na dlani se mísila s deštěm a padala k zemi. V rameni mi začala 

pulsovat bolest. Skrčila jsem se za ovladač a natáhla zdravou ruku k šestému symbolu. Přece 

to nevzdám, když jsem tak blízko! Dosáhla jsem na něj konečky prstů a stiskla ho, i když 

kolem proletěly další dvě kulky. Krev pořád tekla z rány a rozpouštěla se v dešti. S úlevou 

jsem si uvědomila, že mi teče i po zádech. Byl to hladký průstřel a plíce nezasáhl. Poslední 

symbol jsem měla pohodlně v dosahu a na vypouklý kruh spouštějící Bránu jsem dosáhla 

také, aniž bych se musela zvedat. Brána se otevřela a horizont červí díry osvětlil okolí 

mihotavou září. 

„To by stačilo,“ ozvalo se za mnou. Otočila jsem hlavu, pomalu se zvedla a zůstala jsem 

stát opřená o ovladač, zády k Bráně. Geniiský voják na kamenité cestě k Bráně pohnul 

namířenou pistolí do strany, aby mi naznačil směr, kterým jsem se měla vydat. Udělala jsem 

váhavý krok tím směrem, ohlédla se k Bráně a chtěla jsem se k ní rozběhnout, ale moje nohy 

ztratily kontakt s hlavou. Upadla jsem. Bolest mě odnesla mimo všechny galaxie vesmíru. 

 

Probudila jsem se na malé ošetřovně. Blízko byly slyšet hlasy. Rozhlédla jsem se, ale nic 

jsem nepoznávala. Zavřela jsem oči a snažila se vzpomenout si, co se stalo. Atlantida, vězení, 

útěk, Brána… všechno se postupně skládalo do souvislostí. Hlasy přidaly na síle. Hádaly se. 

Pak se ozvalo dupání několika bot a jedny lehké kroky, které se zastavily u mého lůžka. 

Otevřela jsem oči. 

Nade mnou stál starší muž ve světlém plášti. Když si všimnul, že se na něj dívám, usmál se 

na mě. 

„Vítejte zpátky. Už jsem si začínal dělat starosti. Ztratila jsem dost krve, ale rána je čistá a 

brzy se zahojí. Jak se cítíte?“  

„Dobře,“ snažila jsem se opřít o loket zdravé pravé ruky a trochu se zvednout, ale zatlačil 

mě zpátky. 

„Teď musíte odpočívat. Když vstanete moc brzy, přitíží se vám.“ Zarazil se, než tišším 

hlasem pokračoval: „A také vás chtějí hned po probuzení odvést zpátky do vězení. Raději 

ležte.“ 

Vzdychla jsem, položila hlavu na polštář a zavřela oči. 

„Tak je to správné,“ zamumlal. „Přinesu vám něco k jídlu,“ dodal a odešel.  

Trvalo dost dlouho, než se vrátil. Znovu jsem usnula. Když jsem se probudila, právě 

vcházel do místnosti. Přinesl na tácu trochu rozvařené zeleniny a velkou sklenici vody. A také 

mi do nohou postele hodil šaty. 

„Až dojíte, oblečte se,“ řekl krátce. „Je mi líto,“ zašeptal pak. Krátký soucitný pohled mu 

zmizel z očí, než se obrátil a vyšel ze dveří. 



S ovázanou rukou mi šlo oblékání ztěžka, ale zvládla jsem to. Trochu se mi točila hlava a 

v ráně se usadila tupá bolest. Sotva jsem oblékání dokončila, přišli vojáci a odvedli mě do mé 

původní cely. 

Očekávala jsem, že Wraith bude stát u okna, ale skrýval se ve stínech a ani se nepohnul, 

když jsme šli okolo. Strážní odešli a já se znechuceně rozhlédla. 

„Tak jsem zase doma, tati,“ řekla jsem, hodila si přes záda pokrývku a šla se k oknu 

podívat, co se stalo se sousedem. „Kde jsi?“ ptala jsem se. 

„Já jsem tu pořád,“ zahučel z kouta, kam jsem nemohla vidět. „Ale co tu děláš ty? 

Nechtěla jsi utéct?“ 

Sedla jsem si pod okno a vyprávěla. Nepřerušoval mě. Jenom se hlasitě nadechl, když jsem 

se zmínila o slunci a o otevřené Bráně a občas zabručel. Snažila jsem se totiž používat 

wraithský jazyk a některé výrazy asi přesně neodpovídaly tomu, co jsem chtěla říct. „Nakonec 

to byla docela hezká procházka,“ uzavřela jsem.  

Zasmál se. „Vskutku. Ale jsi zase zpátky tady. Skoro se mi chce použít to otřepané – já ti 

to říkal. A co bude podle tebe následovat?“ Jeho smích i slova zněly unaveně, bolavě a – 

hladově. 

„Já vím, že jsi mi to říkal. Co bude dál, to opravdu nevím. Pokud jde o mě tak další útěk. 

Kdyby nehlídali Bránu, nebo kdybychom tam byli oba, možná –“ Zmlkla jsem. Ztráta krve 

mě roztřásla zimou a bolest v rameni začala vystřelovat všemi směry. Zavřela jsem oči, 

snažila se ovládnout třas. Představovala jsem si, jak se rána zaceluje, srůstá zevnitř a hojí se. 

Soustředila jsem se na pomalé dýchání a přestala vnímat okolí. 

 

Dostala jsem se tak daleko, Erin. Tak daleko! Nechci věřit tomu, že Atlantida přestala 

existovat. Nevěřím. Najdu způsob, jak odtud odejít nebo mě najdete Vy. Pořád přece platí, že 

přátele neopouštíme…     Ája 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ahoj Erin, 

 

po několika hodinách ticha přišla hlídka i s doktorem. Dostala jsem prášek na bolest. 

Doktor mi ho dával jako hroudu zlata i s patřičným komentářem. A když mi měřil tep, 

nenápadně mi do dlaně položil ještě další pilulku. Stiskla jsem zuby, protože jsem si 

vzpomněla na Carsona, na Marii a na ostatní členy Atlantského zdravotního týmu. Doktor se 

nade mnou vztyčil a důležitě dával pokyny jednomu z vojáků. Na jeho pokyn přinesli širokou 

lavici jako lůžko a několik nových pokrývek. 

Z jejich hovoru jsem pochopila, že velitel Kolya není na základně. Proto jsem se dostala 

tak snadno ven. Hned po návštěvě vězení odešel. Kdyby nebyla na svém místě aspoň hlídka u 

Brány, mohla jsem utéct a nikdo by si toho nevšiml.  

Netrpělivě jsem čekala, až všichni zmizí. Předstírala jsem únavu a zavřela oči na své nové 

posteli. Probudila jsem se s trhnutím. Nechtěla jsem usnout doopravdy, ale prášek na bolest 

asi zapůsobil víc, než jsem očekávala. Všude bylo ticho. Vstala jsem a došla ke společnému 

oknu. 

„Jsi tam?“ zeptala jsem se. 

„Ano, ale jenom, když už mi nebudeš říkat tati,“ zazněla odpověď. Pomalu vstal a přešel 

k oknu. Stáli jsme proti sobě. 

Rozesmála jsem se. Po spánku se mi ulevilo. Rameno skoro nebolelo, ani když jsem si po 

zavázané ráně přejela rukou. Začala jsem rozvíjet myšlenku, která se mi neustále vracela. 

Kdybychom odešli oba, mohli jsme to dokázat. Jakmile jsem ten nápad vyslovila, hned mě 

zarazil. Přesto, jak daleko jsem se dostala, nechtěl o útěku ani slyšet. Nechápala jsem to. 



Marně jsem ho přesvědčovala, prosila, nadávala, vyhrožovala, posmívala se mu. Odešel od 

okna, stáhl se do kouta, kam jsem na něj neviděla, a přestal odpovídat. 

 

Pocit úlevy byl ten tam. Přiznávám, že jsem plakala – snad vzteky. Potřebovala jsem se 

přesvědčit na vlastní oči, že si velitel Kolya všechno vymyslel, a že Atlantida je tam, kde jsem 

ji viděla naposledy, ale bez Wraithovi pomoci jsem v dohledné době neměla šanci. Nakonec 

jsem zmlkla i já, lehla si obličejem ke zdi a snažila jsem se s tím nějak vyrovnat. Znovu jsem 

si uvědomila, jak jsem odříznutá od všeho, co znám. Mít informace o vnějším světě, a zvlášť 

o Vás, jenom od člověka, kterému nemůžu věřit ani slovo, bylo horší, než nevědět vůbec nic. 

A Wraith. Myslela jsem, že je jejich rasa bojovnější, že se nevzdává tak snadno. Také jsem 

mu něco v tom smyslu řekla, i když přiznávám, že jsem používala trochu jiná slova než teď. 

Jak vzdálené mi připadalo mé lehké vyprávění o procházce lesem, zapadajícím slunci, 

mechu pod nohama, dešti a otvírající se Bráně. Pořád se mi hlavou honilo, že kdybychom u ní 

byli oba, možná by se nám to podařilo.  

 

Od té doby bylo ticho. Každý jsme seděli v nejtemnějším koutě a přemýšleli. Já určitě a 

souseda jsem slyšela občas si něco mumlat. Asi jsem ho urazila. Ale bylo mi to jedno. Už 

jenom náznak myšlenky, že bych se neměla kam vrátit, kam jít, až se odtud konečně 

dostanu… a že člov…. Tvor, který je na tom podobně jako já, nebo vlastně ještě hůř, odmítá 

odejít, mě doháněla skoro k šílenství. Jak může? Nebo vlastně – jak nemůže? Jak nemůže 

chtít odtud pryč!? 

Nakonec jsem si musela zakázat všechny plány na útěk, které mě napadaly, protože byly 

jeden šílenější než druhý. Přinutila jsem se uklidnit a probrat znovu všechno, co jsem se od 

Wraitha dozvěděla. S překvapením jsem si uvědomila, že mu asi nedopatřením uklouzlo něco, 

co nechtěl. 

„Ace?“ zkusila jsem opatrně. „Jsi tam?“ Zabručel v odpověď. „Tak to je tvoje jméno?“ 

Další zamručení, tentokrát zlostné. „Je?“ připadala jsem si, jak neposlušné dítě, které se 

dožaduje toho, co chce, za každou cenu. Ale Wraithovo jméno – to by pro mě byl velký 

úspěch. „Ace?“ 

„ANO!“ vyštěkl rozzlobeně. Bylo to jeho jméno.  

„Ráda tě poznávám.“ Konečně jsem se zase mohla usmát. Napětí mezi námi bylo zbytečné 

prohlubovat. Ještě budu Wraitha potřebovat. Na povídání, na informace, na útěk… Navíc, 

měla jsem být „na řadě“. A je dobré znát jméno svého – a dost! I tyhle myšlenky jsem si 

musela zakázat hned v zárodku. 

 

Škoda, že Ti mohu psát tyto dopisy jenom v duchu. Potřeba se vypovídat se stala tak 

nutnou, že jsem si je v mysli začala připravovat pro dobu, až je budu moci vyslovit nahlas 

nebo napsat. Zatím nic z toho není možné. S Wraithem mohu komunikovat jenom v rámci 

vytyčených parametrů. Sama jsem si je určila a nehodlám je měnit. Snad ho brzy přesvědčím 

o možnosti útěku a hlídka u Brány se nechá překvapit. Kolya se tu nezdržuje pořád a vhodnou 

příležitost k útěku určitě najdeme.  Ája 

 

 



09. Velétos 

Poslední noc jsem opět věnovala studiu mimosmyslového vnímání.  Ačkoliv jsem ráno 

opustila pokoj unavená a s pořádnými pytli pod očima, poprvé po dlouhých týdnech, kdy jsem 

se po útoku Kněze dusila v zajetí vlastního strachu, se mi dýchalo volněji.  Výsledky byly více 

než uspokojivé. Hranice mých schopností se po každé noci strávené cvičením rozšířily. 

Počáteční nedůvěra k sobě samé se změnila v překvapení, jak snadno si má mysl dokázala 

poradit s novými překážkami, které jsem jí nutila překonávat. Vrátila se ke mně naděje. A já ji 

vděčně přijala. Věděla jsem, komu se v budoucnosti musím postavit a čemu budu čelit. Tušila 

jsem, že mi v boji nikdo nepomůže. Spolehnout se mohu jen na své schopnosti, u kterých jsem, 

jak se zdálo, konečně začala pronikat k jejich skutečné podstatě a ovládat je v plném rozsahu. 

U prekognice, tedy předvídání možné budoucnosti, jsem již dokázala zamezit 

nekontrolovatelnému toku ve spánku, v čemž mi pomáhal fyzický kontakt s kovem, jak jsem 

náhodně zjistila. Od té doby se stal mou nepostradatelnou součástí železný náramek, 

skrývající stříbřitou jizvu na zápěstí a já konečně mohla dát sbohem nočním můrám, které mě 

od prvního dne získání „daru“ každé noci sužovaly. Dalšího velkého pokroku jsem dosáhla u 

telepatie. Za pokusné subjekty mi posloužily přímočaře jednoduché mysli řadových vojáků. Na 

nich jsem si procvičovala přenos myšlenek na dálku, jejich ovládání a přijímání, telepatický 

útok, obranu či vytváření halucinací. Novým vrcholem mého „umění“, k němuž jsem cítila 

patřičnou hrdost, se stala halucinace bílého králíka. Vojákům se drobné zvíře promítalo na 

samém okraji zorného pole a jeho hlavní role spočívala v kličkování pod nohama. Klam nutil 

muže uhýbat a zakopávat, aniž by pořádně tušili proč. Nejeden vojenský příslušník byl kvůli 

tomu donucen podstoupit dechovou zkoušku, když se mu poštěstilo zamotat se v přítomnosti 

nadřízeného. Zakázala jsem si pocity viny a se zlomyslností se bavila nad jejich zmatkem.  

Ovšem o dosud největší překvapení se postaral objev zcela nové schopnosti – telekineze. 

Probudila se ve mně jednoho dne v jídelně, když jsme s Carsonem seděli nad obědem a 

dohadovali se o nové misi, kterou jsem na rozdíl od něho shledávala naprosto úžasnou a pro 

mě jako stvořenou. Ve víru vášnivé diskuze zavadil doktor loktem o sklenici s vodou a smetl ji 

ze stolu. V oné vteřině se mi do hlavy nahrnula prudká horkost a vystřelila do prostoru 

v podobě stříbrných provazců, které jsem mohla vidět jen já. Jako hadi obtočily padající 

sklenici a zachytily jí pár milimetrů nad zemí. Poprvé jsem tak uchopila fyzický předmět 

pomocí mysli. Ačkoliv jsem se za normálních okolností uměla velmi dobře ovládat, nečekaný 

incident mě polekal natolik, až mi z hrdla unikl zděšený výkřik.  Stříbrní hadi se okamžitě 

stáhli zpět a zmizeli kdesi v temnotě uvnitř hlavy. Carson se na mě zamračil a s očima v sloup 

zavrtěl nesouhlasně hlavou. 

„Erin, prosím tě, udělej mi tu radost a nekřič na mě, pokud ti došly argumenty. A že ti 

jednou dojít musely, bylo nevyhnutelné. Pro tuhle cestu si mnoho důvodů stejně nenajdeš. 

Správně bys měla ležet a odpočívat.“  

Zmateně jsem zírala na doktora, který se shýbl pro sklenici a postavil ji zpátky na stůl. 

Utřel si mokrou ruku do ubrousku a věnoval mi káravý pohled, jaký uměl jen on. Chvíli mi 

trvalo, než jsem pochopila, že si můj křik vysvětlil jako reakci na jeho poslední větu. 

„Blbost, Carsone, nepotřebuju další argumenty, už tak jich mám v zásobě víc než dost. 

Prostě pojedu a tečka.“ S tím jsem uzavřela náš rozhovor a rychle se vzdálila do svého 

pokoje, kde jsem se po zbytek dne snažila rozdýchat prožitý šok. 

Vzpomínka na nadcházející misi mi nechtěně vykouzlila úsměv na rtech. 

Zatím jsem krotila své nadšení, nicméně v netrpělivém očekávání příštího rána jsem si to 

namířila do knihovny v dobré náladě. Carsonovi možná mé argumenty nestačily, u Elizabeth 

se však setkaly s větším pochopením. Spokojila se s mou záminkou zdokumentování 

wraithských tesaných nápisů. Skutečnou příčinu jsem jí pochopitelně zamlčela. Náš rozhovor 

netrval více než pár minut a v ruce jsem již držela povolení na výjezd ven. Cíl cesty: Planeta 



P3428, ruiny nekropole Velétos, kde až do minulého týdne probíhal archeologický výzkum 

pod vedením dr. Louise, který momentálně trávil svůj čas na ošetřovně s komplikovanou 

zlomeninou stehenní kosti. K tamním nejvýznamnějším nálezům patřily nedávno objevené 

starowraithské texty, vytesané v blízkém jeskynním komplexu. Společně s Andoriel jsme byly 

první, komu se podařilo rozluštit wraithské písmo, a z toho důvodu pro mě znamenal objev 

prastarých skalních nápisů lákavou výzvu. A taky vítanou změnu. Milovala jsem hádanky. 

Zaměstnaly mysl a odvedly pozornost od méně příjemných věcí, jakou byla například 

všudypřítomná hrozba útoku Kněžích, visící nade mnou jako Damoklův meč. Ale právě 

možnost jednou provždy vyřešit budoucí střet byla tím pravým důvodem návštěvy opuštěného 

archeologického naleziště.  

V půli cesty jsem narazila na Carsona, který si mého rozpoložení všiml, protože mě jednak 

už dobře znal a v neposledním případě mu napověděl i můj spokojený úsměv, který jsem 

nestačila včas skrýt. 

„Aha, Erin. Vidím, že jsi dr. Weirovou nakonec přemluvila.“ 

„Čekal jsi snad něco jiného?“ zeptala jsem se schválně přesládlým hlasem, který Carsona 

dokázal spolehlivě vytočit. Doktor se však tentokrát nenechal k další ostré výměně názorů 

vyprovokovat.  

„Popravdě – vlastně ne. Ale nemám čas ani chuť ti znovu obšírně líčit všechna rizika, jimž 

se chystáš v tak krátké době od rekonvalescence vystavit. Musím odjet za Johnem a Teylou. 

Čeká mě jedna nepříjemná operace, navíc v naprosto nevyhovujících podmínkách.“  

S údivem jsem se podívala na doktora. „Letíš na tu divnou planetu s ionizujícím zářením?“ 

Pak mi teprve došel význam jeho poslední věty. „Kdo je zraněný? Snad ne Teyla-? Má to na 

svědomí ten zatracenej Ford?“  Moje dobrá nálada vzala za své. Carson jen krátce zavrtěl 

hlavou. 

„Ne, pokud vím, Aiden s tím nemá nic společného. Kromě toho se zranění netýká nikoho 

z členů pátrací skupiny. Je to někdo z venku. A teď už vážně musím jít.“ Proklouzl kolem mě a 

bez dalších okolků se rozběhl k transportéru na konci chodby. 

Zůstala jsem stát jako opařená a vstřebávala informace, jichž se mi právě dostalo. Nelíbilo 

se mi to, ale nemohla jsem dělat nic, co by současnému vývoji situace pomohlo.  

Pche, jaká rizika! Pomyslela jsem si a se zlostným odfrknutím zahnula za roh. Kdyby jen 

tušil, co hodlám v blízké době skutečně riskovat, tak by se mým zdravotním stavem vůbec 

neobtěžoval. Pořezané ruce se mi již zhojily, naražená žebra už taky skoro nebolela…hm, 

pravda, v noci o sobě dávala občas vědět, ale to byl nepodstatný detail. A na Velétosu 

rozhodně nemíním provozovat vysokohorskou turistiku či běhat maraton. Vlastně by to pro mě 

mohla být určitá forma aktivního odpočinku, než se začnu zabývat svým skutečným 

problémem. Poslední noci jsem dospěla k rozhodnutí, že se už nenechám užírat čekáním na 

předvídané tragické setkání. Nejlepší obranou je útok, jen ho bude třeba dobře promyslet a 

naplánovat. A k tomu by mi měly posloužit informace, které chci získat na P3428. Jen je 

objevit a rozluštit. Povzdechla jsem si – maluju si to moc jednoduše. I když v tomto ohledu 

hovořila předtucha z dnešní noci celkem jasně. Indicie vedoucí k získání důležité výhody proti 

předvídanému útoku kněžích se nacházely kdesi na Velétosu. Přeci nemůžu nic zkazit, když se 

tam opatrně porozhlédnu, ne? Nejdříve prozkoumám prastaré wraithské texty, což by mi 

nemělo činit větších potíží, a pak zbude ještě dost času poohlédnout se…po čem vlastně? 

Nevýhodou vyvolaných předtuch byla hořká skutečnost, že by svou mnohoznačností mohly 

soupeřit s pozemskými politiky. Nevadí, nějak si už poradím. Nic jiného mi ani nezbývá, pokud 

se chci dožít příštích narozenin. Za těchto úvah jsem vstoupila do knihovny a začala svůj 

poslední pracovní den před cestou na Velétos. 

 

Přesně v 19:00, když jsem bezradně stála nad hromadou krámů a rozčilovala se u balení 

„nezbytných“ věcí, které se i přes čtvrté vylučovací třídění nevysvětlitelně rozmnožily o 



náhradní baterku a obvazy, mě vyrušil zvuk komunikátoru. S nasupeným šklebem jsem po něm 

hrábla a ještě nasupenějším hlasem do něj zahučela tázavé „ano?“ 

Dvě vteřiny ticha vystřídal Carsonův hlas: 

„No jo, Erin. Ty se skutečně nezapřeš. Věříš, že bych tě podle tónu hlasu poznal na míle 

daleko?“ 

„Co chceš, Carsone?“ ostentativně jsem ignorovala jeho uštěpačnou poznámku a 

netrpělivě přešlapovala nad přecpaným batohem. 

„Tebe, prosím. Na ošetřovnu. Pokud možno hned.“ Tón doktorova hlasu si nijak nezadal 

s mým. Zakryla jsem si dlaní oči a zhluboka nasála vzduch do plic. Ke klidu mi to sice 

nepomohlo, nicméně peprné slovo, které se mi dralo na jazyk, jsem zase spolkla. 

„Proč?“ zeptala jsem se neutrálním hlasem. 

„Kontrolní prohlídka dnes ve čtyři. Snad jsi nezapomněla? Měl jsem naléhavý případ, ale 

naštěstí se to brzy vyřešilo.“ 

Samozřejmě jsem zapomněla. 

„No jistě, že jsem nezapomněla,“ posadila jsem se na postel a odložila baterku stranou. 

„ale je už pozdě. Myslela jsem, že se prohlídka…přesunula.“ 

„Ještě to stihnem. Čekám tě za pět minut.“ A komunikátor se odmlčel. 

„Skvělý,“ zamumlala jsem si pro sebe, „tohle jsem ještě potřebovala. Zatracenej Carson.“ 

 

Při vstupu na ošetřovnu mě zalila vlna nenávisti. I když nebyla namířena proti mně, pod 

její silou se mi podlomila kolena. Klopýtla jsem a v poslední chvíli se zachytila dveřního 

rámu. Zaskočila mě nepřipravenou a já děkovala bohu za to, že doktor stál v tu chvíli zády a 

neviděl mé zakolísání. Zcela jistě by si náhlou slabost vysvětlil po svém a s plánovanou cestou 

bych se mohla nadobro rozloučit.  

Opatrně jsem se pustila stěny a vytlačila cizí agresivní pocity z mé mysli zpátky do 

prostoru. Ještě napůl omráčená nečekaným psychickým úderem jsem očima zapátrala po 

zdroji unikajících emocí. Nalezla jsem jej ve vzdáleném rohu místnosti. Vysoký štíhlý muž 

ležel nehybně na lůžku u stěny a klidně oddechoval. Dlouhé tmavé vlasy byly spleteny v silné 

dredy, které mu jako temné paprsky rámovaly lehce zarostlou tvář.  

„Zajímavé,“ podivila jsem se nad silou jeho pocitů. Nepochybně dostal sedativa a ve stavu 

hlubokého spánku bylo vysílání tak prudkých emočních vln velmi neobvyklé. Napadlo mě, 

jaká asi musí být jeho míra nenávisti v bdělém stavu a chloupky na holých pažích se mi 

zježily. 

„Co je zajímavé?“ Doktor se otočil od stolu se zkumavkami a tázavě nakrčil obočí. 

Neuvědomila jsem si, že přemýšlím nahlas. 

„Ale nic,“ ošila jsem se a mávla rukou směrem k spícímu pacientovi. „Kdo je to?“ 

Carsonovi se ve tváři mihnul slabý náznak úsměvu. 

„Příčina zpoždění tvé kontrolní prohlídky.“ 

Mlčky jsem si založila ruce na prsou a pevně se zadívala na Carsona, který se konečně 

přestal uculovat. 

„Jmenuje se Ronon Dex. Je – byl – běžcem.“  

Tím se vyjasnila jeho dravá nenávist, která patřila jen a pouze Wraithům. Zahrála jsem 

před Carsonem nechápavý výraz jako prosbu o vysvětlení slova „běžec“. Ve skutečnosti jsem 

dobře věděla, co to znamená, ale nechtěla jsem budit další podezření. Jakékoliv údaje o 

lidských běžcích by se v archivech knihovny hledaly marně. A já netoužila zdůvodňovat, 

odkud jsem tyto informace získala. Těžko bych vysvětlovala, že jsem je během obléhání 

Atlantidy „vycucla“ z hlavy umírajícímu Wraithovi, který se mi připletl do cesty právě ve 

chvíli, když jsem měla plné ruce práce s tělem jeho mrtvého spolubojovníka. Mrtvý Wraith se 

zlomeným vazem v knihovně by minimálně doktorovi mohl nasadit červíka do hlavy. 

Potřebovala jsem se proto zbavit jeho těla. Při snaze přehodit ho přes zábradlí se mu do 



mezery zaklínila noha a kněz se mi šprajcnul na půli cesty. Druhý Wraith, plížící se za mými 

zády, padl s kulkami v krku, ramenech, hrudi, prostě všude, kam se mi podařilo se trefit, než 

mi došly náboje. Nakonec skončili v mořských hlubinách oba.    

„Běžcem se rozumí něco jako štvanec. Wraithové mu do zad voperovali sledovací zařízení, 

aby ho mohli lovit. Pronásledují ho, ať se hne kamkoliv a zdokonalují si tak na něm své 

schopnosti. Odsouzen k věčnému útěku nebo smrti – jaký hrozný osud.“ Doktor mi 

s povzdechem pokynul k židli a zatáhl závěs, aby nás oddělil od lůžkové části. Poslušně jsem 

si sedla a čekala, co z něj ještě vypadne. 

„Podíváme se na tvá záda.“ 

Otočila jsem zády ke Carsonovi a svlékla si mikinu. Po souboji v knihovně, kde jsem se tak 

hezky vyválela ve střepech, na které mě Wraith ještě přimáčkl, mi zůstala doživotní památka. 

Záda mi křižovalo asi dvacet jizev, z nichž si čtyři v horní části u páteře vyžádaly šití. Carson 

se zlehka dotkl největší z nich, která se pyšnila stopami po deseti stezích. 

„Hojí se to dobře. Až překvapivě rychle. Většina jizev už vybledla.“ Carson znovu zkusil 

prstem pevnost kůže kolem sešitých krajů nejhlubší řezné rány.  Se zaťatými zuby jsem 

kroutila prsty u nohou a snažila se nehýbat. Nakonec jsem to nevydržela. 

„Fajn, Carsone. Tak už s tím přestaň, ty jizvy na dotek hrozně svědí.“ 

„Promiň, už končím.“  

„Tak co na mě ještě musíš zkontrolovat?“ Hodila jsem krátký pohled přes rameno. Doktor 

pokrčil rameny a zamával na mě injekční stříkačkou. 

„Potřebuju už jen trochu krve.“ 

„Už zase?“ Zamračila jsem se a sáhla po mikině, kterou jsem ledabyle odhodila na 

Carsonův stůl. Rychle jsem si ji přehodila přes hlavu a vyhrnula si levý rukáv. Doktor strčil 

do opěradla mé židle a přitáhl si ji i se mnou čelem k sobě. 

„Ano, bohužel. Pro testy je čerstvý vzorek krve nezbytný.“ Podal mi škrtidlo.  

„Kolikátý odběr za poslední tři měsíce to už je? Dvacátý?“ Ušklíbla jsem se na Carsona a 

s odporem sledovala jehlu, jak se mi noří pod kůži.  

„Nepřeháněj, Erin, tenhle je osmý.“ 

„Máš u mě ještě vůbec co zkoumat? Po všech těch nekonečných testech už musím být 

prozkoumaná skrz naskrz.“ 

Doktor mi klidně pohlédl do očí a pak sklopil zrak k ocelovému náramku na zápěstí. 

„To by ses divila.“ 

S povzdechem jsem se zavrtěla na židli a odevzdaně čekala, až se plastový vnitřek injekce 

zbarví do ruda. 

„Hotovo,“ řekl konečně Carson a připlácl mi na místo vpichu náplast. Zaštípalo to. 

„Takže?“  

„Takže co?“ 

„Kdy budou testy?“  

Doktor chvíli přemýšlel a přitom si vzpomněl na hrnek s kávou, který se na stole ztrácel 

pod nánosem nejrůznějších dokumentů a formulářů. Soudě dle výšky navrstvených papírů tam 

musel stát několik dní. Fascinovaně jsem sledovala Carsona, jak si z šustivého chaosu bere 

hrnek neidentifikovatelné barvy s obrázkem zříceniny hradu a nápisem „Skotsko forever“, 

přikládá ho ke rtům a zhluboka pije. Teprve až se poslední kapka hnědé břečky přesunula 

z hrnku do Carsona, který si šťastně vzdychl, propustila jsem z plic zadržovaný dech. 

„Dobrý?“ zeptala jsem se a nevěřícně visela očima na prázdném hrnku, který nyní 

korunoval jeden z velkých neuspořádaných štosů, hrozivě nakloněných přes okraj stolu. 

„Skvělý. Takový dělávala babička.“ Doktor se zasnil a pak s nadšením pokračoval: 

„A už jsem ti vyprávěl o masovém koláči mojí babičky? S jeho receptem slavila velký 

úspěch a vyhrála druhé místo v tradiční soutěži kuchařských specialit –“  



„Jo, Carsone,“ spěšně jsem utnula začínající dvouhodinový monolog. „Už ses párkrát 

zmínil.“ Tak asi 100krát, dodala jsem v duchu. 

„Aha.“ Následovalo krátké rozpačité ticho, jen tu a tam přerušované hlasitým chrápáním 

vzadu za zástěnou. 

„Carsone?“ 

„No?“ 

„Ty testy,“ obrnila jsem se trpělivostí a nenápadně koukla na obrazovku jeho počítače. 

Bylo skoro půl deváté. Čas mi utíkal vražedným tempem. 

„Ehm, jistě. Testy…ozvu se ti za tři hodiny.“ Doktor vytáhl z kovového držáku zkumavku 

s mým jménem. 

„Dám se do toho hned.“ Vrazil mi vzorek před nos, až jsem byla nucena zaklonit hlavu, a 

odklusal do laboratoře zařízené v sousední místnosti. Sotva se za ním zavřel vchod, hromada 

pod hrnkem se začala sesouvat na stranu. Stáhla jsem se do sebe a soustředila se. Neviditelná 

chapadla se z mysli přesunula do očí a z nich se natáhly k cíli. Na jeden úder srdce se mi 

rozostřil zrak. Počkala jsem, až mi před očima přestanou tančit světýlka, pomalu se zvedla ze 

židle a beze spěchu přešla na druhou stranu čtyřmetrového stolu. Hrnek se roztřeseně houpal 

ve vzduchu asi půl metru nad pracovní plochou. Uchopila jsem ho za ouško a jemně uvolnila 

„druhý“ stisk. Ruka mi ztěžkla, jak se na ní přesunula celá hmotnost. Opatrným pohybem 

jsem umístila hrnek dál od okraje a shýbla se k zemi pro rozházené dokumenty. Srovnala jsem 

je do dvou malých úhledných sloupců, které se již svou výškou neohrožovaly a v mysli si 

zpevnila provizorně vystavěné psychické bariéry proti Rononově nenávisti. Než jsem opustila 

šedivou fádnost ošetřovny, tvář se mi vyjasnila lehkým úsměvem nad úspěchem své další 

osobní zkoušky. Hřbetem ruky jsem pohladila Carsonův ošklivý hrnek. 

„ Dnes jsi měl zase štěstí, doktore.“ Zašeptala jsem. 

 

Seděla jsem na kraji postele a v sevřené pěsti mačkala komunikátor, který navzdory mé 

snaze ho zhypnotizovat zůstával němý. Blížila se půlnoc. Víčka mi ztěžkla a každou minutou 

bylo namáhavější udržet oči otevřené. Pak můj citlivý sluch zachytil asi dvacet metrů 

nazpátek chodbou známý šoupavý krok. Mířil jednoznačně k mému pokoji. Ospalost mě rázem 

přešla. No, podívejme, kdo přišel do jámy lvové, pomyslela jsem si a vydala se ke dveřím. 

Napnula jsem sluch a vyčkávala. Pokyn ke vstupu jsem zadala přesně v okamžiku, kdy se 

Carson chystal ohlásit dveřním přijímačem. Polekaně stáhl ruku ze signálního ovladače. 

„Erin! Jak jsi věděla, že-“ 

„Dobrý sluch,“ pronesla jsem dramaticky a zatahala se za uši. Když jsem uviděla 

Carsonovu dokonale zmatenou tvář, dodala jsem normálním hlasem: 

„Náhoda.“ 

„Ha, ha,“ dostalo se mi suché odpovědi. Ustoupila jsem a pustila doktora dovnitř. 

„Jak moc špatné jsou ty výsledky, že jsi mě poctil osobní návštěvou?“ přešla jsem rovnou 

k věci, když jsme se posadili u skládacího plastového stolku umístěného pod oknem. Ve 

ztlumeném světle se pokoj potopil do teple hnědého šera, narušovaného jen čistým svitem 

hvězd, jejichž skromné světlo proudící oknem do pokoje vytvářelo mezi našimi tvářemi dělicí 

čáru. Budík na nočním stolku odklikl půlnoc.  

„Nemusíš mít obavy, Erin. Všechny testy vyšly dobře – jako vždycky. Mrzí mě, jestli jsem tě 

svým příchodem znepokojil. To jsem skutečně nechtěl.“ 

Ze srdce mi spadl velký kámen. Usadila jsem pohodlněji a povolila zaťaté prsty, kterými 

jsem si pod stolem rozdírala zpocené dlaně. 

„No, to je dobrá zpráva, ale co se děje? Určitě jsi ke mně nepřišel na nezávazný půlnoční 

pokec. 

„To samozřejmě ne.“ 



„Tak o co jde?“ zvědavě jsem se naklonila přes stůl ke Carsonovi, který se zatvářil jako by 

mu trhali zub. Začal zeširoka otázkou: 

„Víš, proč byly vykopávkové práce na Velétosu zastaveny a výzkum dočasně přerušen?“ 

„To má být nějaké zkoušení? Do školy už dávno nechodím.“ Nechápavě jsem zírala na 

doktora, ale když jsem se od něho nedočkala žádné odezvy, přece jen jsem sáhla do paměti a 

vypravila ze sebe odpověď. 

„Kromě toho, že si Louise zlomil nohu? Pokud mám správné informace – a to já mám – tak 

do toho vstoupilo více faktorů. Na P3428 nastalo období bouří, které v pravidelných 

odstupech na sklonku léta sužují jižní kontinent, v jehož srdci se Velétos nachází. 

K nepříznivému počasí se jednak přidružily zdravotní problémy ostatních členů Louisova 

týmu, v neposlední řadě pak k tomu přispěla panika místních obyvatel nížinných osad, 

vyvolaná naším příchodem. Přítomnost výzkumného týmu mnozí z domácích považují za 

hrozbu pro svůj lid, protože se zdržuje na bezbožném místě, o kterém vesničané věří, že bylo 

před dávnými časy prokleto. Přes opakovanou snahu z naší strany se dosud nepodařilo 

navázat přátelské styky. Jejich civilizace se nalézá na úrovni podobné pozemské raně gotické 

společnosti, ovšem co se kulturního vývoje týče, za tou naší výrazně pokulhává. Naštěstí se 

jejich značná zaostalost nekumuluje v agresivní chování, naopak má za následek téměř 

posvátný strach z cizinců.“ Na okamžik jsem se zamyslela. 

„Nejpravděpodobnější příčinou odložení tohoto projektu na neurčito bude přetrvávající 

strach a nedůvěra místních. Elizabeth se nelíbilo, že se nás ti lidé bojí. Proto se moje zítřejší 

návštěva stane na dlouhou dobu – možná už navždy – poslední a strávím na ní jen tolik času, 

kolik si vyžádá zdokumentování posledního objevu, do jehož chystaného průzkumu zasáhla 

jedna z nebezpečných bouří, při níž se dr. Louisovi přihodila ta nehoda.“ 

Doktor, který mě po celou dobu pozorně poslouchal, se opřel a pokýval hlavou na znamení 

souhlasu. 

„Všechno, co říkáš, je pravda,“ přimhouřil oči oslněné svitem měsíce, který náhle vykoukl 

zpod hradby mraků a ozářil naše tváře bledým světlem. 

„Přesto nevíš všechno. Ani nemůžeš. Tím spíš, že se mi nepodařilo prokázat přímé 

souvislosti s pobytem na Velétosu.“ 

„O čem to teď proboha mluvíš, Carsone? Jaké souvislosti?“ Najednou jsem zalitovala, že 

je tak obtížné nepozorovaně nahlédnout do myslí lidi v jejich bezprostřední blízkosti. Teď 

bych tu možnost uvítala, i když jsem se čtení svých nejbližších přátel striktně vyhýbala. 

„Existují jistá fakta týkající se zdravotního stavu ostatních členů Louisova týmu.“ Doktor 

na mě hleděl, jakoby mi právě prozradil tajemství století. 

„Hm. A proč mi to říkáš? Neměl bys náhodou respektovat lékařské tajemství?“ Nechápala 

jsem už nic. Carsonovi se podařilo zatvářit se zároveň provinile i popuzeně. 

„Ano, to bych rozhodně měl.“ 

„Tak proč –“ 

„Erin, promiň, ale nevěřím, že jsi vážně tak natvrdlá. Chtěl jsem tě varovat. Postupně 

každého z pěti členů archeologického týmu postihla během jejich pobytu na P3428, tedy 

v rozmezí šesti týdnů, nějaká zdravotní příhoda. Cord dostal infarkt, Bending 

s Dickinsonovou začali trpět silnými migrénami, Greenovi výrazně klesl tlak a Downer neslyší 

na pravé ucho. Nezdá se ti, že je to nějak moc náhod za sebou?“  

„Zdá nebo nezdá, na domněnky moc nedám. Jistě vím jen to, že na prokázání příčiny 

nemáš žádné důkazy.“ Zaraženě jsem hleděla na Carsona, který na mě visel prosebným 

pohledem. „Co se to s tebou děje, Carsone? Vždycky jsi býval takový…racionální. Normálně 

bys něčemu takovému nepřikládal žádnou váhu. Vždyť se to všechno dá docela jednoduše 

vysvětlit: Cordovi táhne na 70. To už by jeho srdce mohlo mít na nějaké malé škobrtnutí 

nárok, ne? Zvlášť, když vezmu v úvahu, čím se ten chlap cpe. A migrénami trpí dneska 

kdekdo, stačí změna tlaku – o což nebyla na P3428 vzhledem k bouřím nouze. Green je 



dlouholetý vegetarián, takže má neduživost v krvi a Downer – no ten musí mít vždycky něco 

extra.“ Nasadila jsem těžce nadšený výraz a připadala si jako matka, co se snaží přesvědčit 

malé dítě, že ten zelený salát vlastně chutná mnohem líp než čokoláda. Ostatně Carsonovy 

hlasité námitky mi jen potvrdily nulové procento úspěšnosti uvěřit něčemu takovému. 

„Jistěže se dá na to nahlížet i takhle,“ vpálil mi naštvaně, „bez důkazů ani kuře nehrabe –

“ 

„Ehm, to si pleteš důkazy s penězi,“ nedalo mi to si nerýpnout. 

„Co?!“ 

„To přísloví o kuřeti se používá v příměru s finančními prostředky –“ Při pohledu do 

Carsonových vražedně chladných očí jsem raději zmlkla. 

„Erin, jestli ti to ještě nedochází, přišel jsem tě varovat. Pochop přece, že nechci, aby se ti 

něco stalo. Sotva ses trochu vzpamatovala ze svých zranění – tvoje tělo potřebuje čas na 

zotavení. A pokud mám pravdu, tak by tě tvůj nejnovější rozmar mohl přijít pěkně draho.“ 

„Čemu říkáš rozmar?“  

„To dobře víš!“ Doktor se zarazil, když si uvědomil, že na mě křičí a přinutil se ke klidu, 

což ho stálo značnou námahu. 

„Proč jen s tebou musí být tak těžké pořízení, Erin,“ povzdechl si. „Jsi jediný člověk, který 

mě dokázal opakovaně přimět k tomuhle nedůstojnému řvaní.“ Promnul si spánky a já 

poznala, že právě dospěl k nějakému rozhodnutí. 

„Co už, povím ti to celé.“ 

„Ono to ještě není všechno?“ Upřímně jsem se zděsila. 

„Pravdu máš v tom, že nemám v ruce žádné důkazy -  tedy žádné, které by byly použitelné 

do lékařské zprávy.“ 

„Jak mám rozumět tomuhle?“ zeptala jsem se a unaveně se schoulila na židli. 

„To ti hned vysvětlím.“ V doktorově hlase bylo znát napětí. Nervózně se zavrtěl na židli a 

zhluboka se nadechl. 

„Víš, Elizabeth jsem se nesvěřil. Považovala by mě nejspíš za blázna. Na jednu stranu 

bych se jí ani nedivil.“ 

Já taky ne, rýpla jsem si – tentokrát už raději jen v duchu. 

„Zato jsem se svěřil Rodneymu.“ 

„Prosím tě, jaké podivné myšlenkové pochody tě přiměly vyklopit to McKayovi? Vím, že ve 

svém oboru dovede vyřešit téměř nemožné, ale medicína není zrovna jeho parketa. Pokud 

nepočítám jeho občasné simulantské výlevy, když ho jednou za čas posedne touha na vlastní 

pěst si určovat nesmyslné diagnózy a pak na sobě s hrůzou pozorovat imaginární příznaky, 

tak jsem si vlastně docela jistá, že to vůbec nebude jeho parketa.“ 

„Potřeboval jsem jeho pomoc kvůli přístupu k určitým informacím.“ 

Po této větě mě polilo horko a zatmělo se mi před očima.  

„Carsone, jestli se mi chystáš sdělit, že jste se mi s Rodneym nabourali do systému 

atlantské knihovny a hrabali se v mých pracně vytvořených návrzích řazení druhotných 

složek, kterým jsem věnovala rok svého života a které nemám ještě zálohované, tak přísahám, 

že tě odsud budou sbírat po kusech!“ 

„Neměj strach, na tvoji kartotéku jsme ani nepomysleli,“ pospíšil si Carson, když u mě 

spatřil známky počínajícího amoku, „nabourali jsme se do počítače dr. Heigtmeyerové. 

„Cože jste udělali?!“ Nevěřila jsem vlastním uším. 

„Musel jsem si své podezření potvrdit!“  

Mlčela jsem a přemýšlela. Jistě, u někoho tak hluboce morálního a laskavého, jako byl 

Carson, mě takové chování šokovalo, když jsem však na jeho místo dosadila sebe, musela 

jsem s neochotou připustit, že bych nejspíš jednala stejně. 

„Ty se mi snad zdáš,“ použila jsem Carsonovu oblíbenou větou, kterou tak rád komentoval 

v minulosti moje ne zrovna předpisové chování a sklonila se pod stůl, kde jsem měla ulitou 



flašku rumu přesně pro takový případ nouze, jaký nastal teď. Neobtěžovala jsem se hledáním 

vhodného nádobí a bez rozpaků si přihnula rovnou z láhve. 

„Tak co jsi zjistil?“ polkla jsem hořkou tekutinu a tělem se mi rozlilo příjemné teplo. 

Láhev jsem postavila na stůl a strčila do ní tak, aby doklouzala těsně před Carsona, který se 

plaše usmál a po krátkém zaváhání se opatrně napil. Škleb, který se mu poté usadil na tváři, 

mi okamžitě zlepšil náladu. 

„Halucinace. Trpěli jimi všichni. U některých se rozvinula jen na elementární úrovni a 

během několika týdnů postupně zase odezněla, ale například u Corda nabyla rozsáhlé 

komplexnosti a slabší příznaky přetrvaly do dneška. Každopádně nejznepokojivějším 

společným znakem je, že se u dr. Heigtmeyerové začali všichni léčit až po návratu 

z Velétosu.“ 

„Co na to doktorka? Nepojala žádné podezření?“ 

„Považovala to za kolektivní halucinace na nejnižším stupni ohrožení vývoje osobnosti. 

Vzhledem k povaze místa, na kterém vznikly, jí to přišlo jako logický důvod. Pohřebiště, 

popraviště a další podobná místa měly velkou moc rozjitřit lidskou fantazii a vybudit jí daleko 

za normální hranice reality.“ 

Po krátkém zaváhání jsem se vzchopila a zavrtěla odmítavě hlavou.  

„Připouštím, že se tolik „náhod“ za těchto okolností jeví zvláštně, ale vezmi, prosím, na 

vědomí, že já tam nestrávím šest týdnů. Nezdržím se ani celý den. Pochybuju, že by se zas tak 

krátkou dobu stihlo u mě cokoliv projevit.“ Navíc, moji mysl nelze tak snadno zmanipulovat, 

dodala jsem si pro sebe poslední argument. 

Carson ztěžka vstal a s poraženým výrazem se obrátil k odchodu. 

„Jsem nenapravitelný osel. Doufal jsem, že tě dokážu přesvědčit. Jako bych tě neznal! 

Proč já sem vlastně chodil? Co jsem si myslel, že od tebe uslyším?“ V tu chvíli mi ho bylo 

skutečně líto, rychle jsem se však vzpamatovala. Nikdo nemohl tušit, co jsem si od toho všeho 

slibovala, jakou naději ve mně nadcházející mise vzkřísila. 

„No proč – přece abys ulevil svému svědomí, podělil se o své smrtelné hříchy a uslyšel ode 

mě rozhřešení, které ti samozřejmě ráda dám. Nejsem nelida.“ Carson na to nic neřekl, ale u 

dveří se najednou obrátil a hlasem, jaký by použil osud, kdyby se personifikoval v lidskou 

postavu, pronesl: 

„Erin, přísahám, že dnes to bylo naposled, co jsem si o tebe dělal starosti. Nemůžu pomoci 

někomu, kdo o to očividně nestojí a ještě to znevažuje. Každému, co jeho jest. Dobrou noc.“ 

 

Doktor Carson Beckett si navzdory všem možným přísahám, které vyslovil nahlas i v 

duchu, starosti dělal. A čím víc se je v sobě snažil potlačit, tím méně klidu mu zůstalo. 

Nepomohla mu ani vidina rodného Skotska a babiččina masového koláče. Všechny jeho 

představy a vzpomínky nakonec vždycky skončily u jediné tváře, jejíž stříbřité oči ho i tuto noc 

provázely do neklidného spánku. 

 

„Pěkné!“ Poznamenala jsem, když jsem přehlédla malebnou scenérii a potlačila touhu 

doprovodit to nadšeným zatleskáním. Vojín Joseph Volt mi věnoval lehce znechucený pohled a 

vrátil se k předchozímu lelkování čekaje na mé další rozkazy. Sotva dvě hodiny stačily na to, 

abych si vypěstovala na jeho věčně znuděný ksicht slušnou alergii. Proč mi jen museli přidělit 

takového tupce? Pak jsem si ale uvědomila, že u vojáků je to nejspíš považováno za velkou, 

ne-li hlavní přednost pro přijetí do armády, a vzdala se dalších pokusů o pochopení 

„osobnosti“ jakou byl on. Přistála jsem s Jumperem na obvyklém stanovišti, které bylo za tím 

účelem zbudováno na vrcholu asi padesát metrů vysoké skalní stěny, jejíž konce se na obě 

strany postupně svažovaly, až po několika kilometrech východním a západním směrem zcela 

splynuly s rovinatým hustě zalesněným terénem. Přistávací plocha byla pečlivě vyčištěna od 

trnitých keřů a zemina vyrovnána a uhlazena do kruhu. 



„Promiňte, Erin, ale neměla byste chodit tak blízko,“ namítl nesměle Volt, když jsem 

popošla ještě o pár kroků vpřed a špičkami bot přesáhla okraj skály. Přímo pode mnou se 

rozkládaly na dvou km čtverečních zbytky prastarého hradiště Velétos, jehož součástí byla i 

rozsáhlá nekropole. Neuniklo mi, že má Volt pořád problém oslovit mě křestním jménem. 

Z nějakého důvodu to bylo pro něj nepřijatelné, ale nehrála v tom roli neúcta. Naopak. Cítila 

jsem, jak mnou pohrdá. Prosakovalo to z jeho mysli jako voda ze síta. Podle něj jsem byla 

nicka, která na Atlantidě neměla co pohledávat. Smýšlela jsem o něm podobně. Protože mé 

jméno neprovázel žádný titul, o který by se mohl opřít, nezbylo mu než ustoupit. Ale pokaždé, 

když došlo na oslovení, se zarazil nebo zakuckal. 

„Díky za upozornění, ale nemusíte si dělat starosti, Volte,“ schválně jsem zůstala stát zády 

k němu a na přezíravém tónu si dala zvlášť záležet. Znovu jsem pohlédla dolů a vytáhla 

z kapsy urousanou mapku hradiště, kterou jsem si ještě na poslední chvíli před odjezdem 

stačila vytisknout a během cesty si snažila do paměti uložit přesné rozmístění objektů, které 

mě nějakým způsobem zaujaly, abych později nazdařbůh nebloudila kolem. Čas byl drahý a 

nemohla jsem si dovolit s ním plýtvat. Dole jsem však rozeznala jen nejasné stíny, utopené 

v mléčném šeru časného rána. Otočila jsem se k Voltovi, který netrpělivě čekal u jumperu a 

vytrvale se mračil. Při pohledu na jeho tvář mi na vteřinu poskočilo srdce. Rozzlobeně jsem si 

odfrkla. Joseph vypadal jako o pár let mladší Carsonův bratr. Ta samá podsaditá postava, 

stejně velké nebesky modré oči, podobné rysy. Bez hlouposti, která z něho přímo sálala, by 

byla jejich vzájemná podoba ještě nápadnější. Zatímco však z Carsonových očí promlouvala 

laskavost, Voltův pohled byl plný lhostejné prostoduchosti. 

„Přineste žebřík.“ 

Nohou jsem zkusmo kopla do dvou masivních hřebů, zatlučených na okraji skalní stěny. 

Vypadaly, že drží pevně. S Voltem jsme do nich zahákli kovová oka žebříku a celou 

provazovou hromadu vytlačili přes okraj. Žebřík se s hlasitým boucháním kovových příček o 

skálu vyroloval přibližně do poloviny vzdálenosti od země. V tom bodě také končila kolmá 

příkrost stěny a přecházela do mírného svahu, po kterém bylo možno sestoupit vytesanými 

schody až do středu bývalého hradiště. Pod skalním svahem začínal rozsáhlý jeskynní 

labyrint, hluboce zasahující do nitra obrovské skály, v němž, jak jsem doufala, se ukrývaly 

nejen staré wraithské texty.   

„Jdu první,“ řekla jsem hlasem, který nepřipouštěl námitek, a bez dalšího otálení 

přehoupla nohy přes okraj. 

„Jak myslíte,“ zachytila jsem ještě Voltův mrzutý pohled, než mi jeho hlava zmizela 

z dohledu a zorné pole vyplnily ošlapané příčky a temná skalní masa. Sestup mi trval 

navzdory mé mrštnosti zoufale pomalu. Po půl hodině, kdy jsem opět stanula na pevné zemi, 

mě prsty pálily množstvím drobných oděrek a v dlaních pulsovaly zrudlé rýhy po lanech. 

Bolestivě jsem je protahovala a zatínala, aby se do otlačených míst vrátila krev. Dech se mi 

v chladném ránu srážel v obláčky páry mísící se s okolním mlžným oparem, který stíral 

pevnost obrysů v nezřetelné stíny, a napínal můj zrak za hranice normální viditelnosti. 

Zaklonila jsem hlavu a zamžourala zpátky nahoru. Volt byl ještě daleko. Nesestoupil ani do 

první třetiny a v prudkých poryvech studeného podzimního větru, který na něho nelítostně 

útočil, se jeho postava zdála malá a bezmocná. Jen si ten krásný výhled užij, hochu, 

pomyslela jsem si a rozhlédla se kolem. Kde se tu jen bere tak hustá mlha? – napadlo mě, 

když jsem nedaleko zaslechla šum vody. No jistě, blízkost řeky způsobuje, že se zde po ránu 

vytváří mlha nad vodní hladinou. S úsměvem jsem vykročila do neznáma. 

„Aspoň si procvičím zrak,“ zamumlala jsem si pro sebe a zaostřila pohled na nedaleký stín 

po pravé straně. Mléčný háv se okamžitě projasnil a ze svého sevření propustil mechem 

obrostlý menhir.  

„To by ušlo,“ pomalu jsem se otáčela kolem své osy a očima přejížděla po odhaleném 

okolí. Dávní stavitelé si pro Velétos vybrali velmi dobře situované místo. Díky výhodné poloze 



bylo toto opevněné sídlo hájeno z jihu vysutou skalní stěnou, na severu okolními příkrými 

srázy a horami a dokonale tak využívalo přirozené terénní ochrany. Uměle vytvořené návrší, 

na kterém se hradiště nacházelo, obtékala řeka Layda, protínající zdejší lesy z východu na 

západ. Protože byl násep zbudován přímo v cestě jejímu toku, vyřešili Velétosané tento 

problém mírným odklonem řeky do čtyři metry širokého a nejméně tři metry hlubokého 

půlkruhového příkopu okolo navršené zeminy. Na druhé straně pak řeka, kopírující již 

zmíněnou skalní stěnu, nerušeně pokračovala za hranice velkého lesa ke sto mil vzdálenému 

západnímu pohoří, kde se vlévala do mohutné řeky Velely, pramenící až kdesi na severním 

výběžku Velenského kontinentu. Okolní kamenité stráně nad řečištěm se ježily zbytkem 

ztrouchnivělých dřevěných kůlů, které měly zřejmě za úkol ztížit případným útočníkům zdolání 

příkopu a zabránit přístupu z východní a západní strany. 

„Eriiiin! Kde jste???!!!“ Voltův hlas zněl v mlze podivně dutým tónem. Po špičkách jsem 

se vrátila zpět a tiše se přikradla za jeho záda. Když jsem mu rázným poklepáním na rameno 

dala vědět, kde stojím, vyděšeně nadskočil a pohotově odjistil zbraň. 

„Jen klid, Volte, moc to prožíváte. Mlha a hřbitov ještě neznamenají stav ohrožení. A 

duchové se stejně nedají zastřelit.“ 

Mladík můj sarkasmus ignoroval, nepoznala jsem, zda záměrně nebo si ho nebyl vědom, a 

s lehce rozšířenýma očima zapátral kolem sebe. 

„My jsme na hřbitově?“ ujišťoval se s marnou snahou prohlédnout skrze hustou mlhu. 

Mrkla jsem na znamení souhlasu. 

„Eh, Volte, tam byste neměl chodit, blížíte se přímo k –“ Varování přišlo pro Josepha 

příliš pozdě.  

„- hrobu,“ dopověděla jsem společně s ozvěnou Voltova výkřiku, který ze sebe vydal 

nezvykle vysokým hlasem. 

Naklonila jsem se nad třímetrovou jámu, do níž se zřítil, a rychle potlačila bláznivý nápad, 

že bych ho tam nechala trčet. 

„Zatracená mlha, zatracená mise, zatracená knihovnice…“  

„Říkal jste něco? Špatně vás odtud slyším,“ zakřičela jsem a s předstíranou 

nedoslýchavostí poklekla na okraj odkrytého hrobu. 

„Ne, nic – jen…mohla byste mi odtud pomoct? Myslím, že mám něco s kotníkem…prosím.“ 

Joseph ke mně neochotně vzhlédl a bezmocně pokrčil rameny. 

„Skvělé. Hezky nám to tady začíná,“ sjela jsem mladíka přísným pohledem a lehla si na 

zablácenou zem. 

„Tak pojďte,“ pevným stiskem jsem ho chytila za zápěstí a bez větší námahy vytáhla 

k sobě. Teprve když jsem si oprášila špinavé kalhoty a bundu, všimla jsem si zmatku, který se 

odrážel ve Voltově tváři. 

„Fí ha, na ženskou máte pěknou páru.“ 

„Pravidelně posiluju,“ odtušila jsem a odhrnula si z čela neposedný pramen vlasů. 

Po hmatu jsem poznala, že kotník naštěstí vyvrtnutý není, Joseph si na Atlantis přiveze jako 

památku jen výron. 

„Proč je ten kostlivec tak divně splácnutej?“ ozval se po chvíli ticha Volt.  S nevěřícným 

úžasem jsem se na něj podívala. V jeho očích se blýskla jiskřička zájmu, což jsem osobně 

považovala za malý zázrak. Znovu jsem si prohlédla starou kostru, jejíž ramena a ruce byly 

nápadně přitisknuté ke krku a k tělu. 

„Při pohřbech bylo zvykem zavinout nebožtíka do pruhů plátna.“ Pokrčila jsem rameny. 

Už už jsem chtěla odvrátit pohled, když mi do očí uhodila na první pohled nenápadná 

zajímavost. Těla zemřelých se většinou ukládala do hrobů stále jedním opakujícím se 

způsobem – v natažené poloze na zádech, s hlavou směřující k západu. Nejpravděpodobnější 

hypotéza uváděla jako hlavní důvod Říši mrtvých, která se podle představ našich předků měla 

nalézat někde na západě. Další teorie si tradici vysvětlovala tím, aby mrtví mohli sledovat 



vycházející slunce. Ať tak či onak, hluboce zakořeněný pohřební rituál byl hojně rozšířen 

nejen v Pegasu. Tento hrob se však svým umístěním výrazně lišil od ostatních. Jáma hrobu 

nesměřovala od východu na západ, ale od severu na jih. V takovýchto hrobech bývali obvykle 

pohřbíváni lidé, kteří se už za života nějakým způsobem lišili od zbytku společnosti. Mohlo se 

jednat o zločince, sebevraha, duševně nemocného člověka… nebo čaroděje, který v mnohých 

kulturách zastával funkci kněze, sloužící obvykle nějakému hodně nepříjemnému a 

krvelačnému božstvu. V mysli mi okamžitě naběhly vidiny přisluhovačů Wraithů. Páteř mi 

rezonovala chladným dotekem poznání. Ve zkazkách lidí z nížin bylo možná víc pravdy, než 

kdokoliv z nás tušil. Až fanaticky se drželi přesvědčení, že Velétos je zlým místem. Zkaženým a 

prohnilým…můj nelidský smysl mi nyní jejich obavy potvrzoval. Zavřela jsem oči a nechala se 

vést svým „Darem“. V mysli se mi zjevila černá keramická nádoba, která vypadala, jak by jí 

někdo osvětlil rentgenem. V bílém vnitřku se chvěl neznámý hranatý předmět. Neuvěřitelné! 

Zdráhala jsem uvěřit, že bych učinila objev tak rychle od svého příjezdu, ale všechno tomu 

nasvědčovalo. Jaké štěstí, že se Volt rozplácnul v tom hrobě! Otočila jsem se k němu s vážným 

výrazem, ačkoliv ve mně bublal smích.  

„Odvedu Vás zpátky ke skalnímu schodišti. Počkáte tam na mě, než dokončím průzkum 

jeskyní.“ Při získání „té věci“ jsem nestála o žádné svědky. Volt jen schlíple svěsil ramena a 

z úst mu unikl bolestný sten. Pomohla jsem mu vstát, hodila si jeho paži kolem krku a vydala 

se rázným krokem zpátky ke skalní stěně, poháněna vzrušujícím očekáváním z nalezeného 

předmětu. 

„K čemu je vlastně všechno tohle kutání a hrabání se v zemi dobré? Proč nenechat 

minulost odpočívat? Nač vykopávat hroby a přebírat staré kosti?“ Joseph se díval upřeně 

před sebe a snažil se nefunět námahou a bolestí. Tolik otázek z jeho úst však bylo silně 

znepokojivé. 

„Minulost by neměla být zapomenuta,“ namítla jsem a loupla po něm očima. „Víte, co se 

říká – kdo nezná svou historii, je odsouzen si ji zopakovat. Určitá povědomost o věcech, na 

kterých staví naše kultura, je dobrá pro ucelené a objektivnější postoje vzhledem ke 

společnosti i k sobě samému –“, odmlčela jsem se, když jsem zachytila Voltův vzdorovitý 

pohled. 

„Tohle ale není naše historie,“ hrubě mě přerušil mladík a pohrdavě nakrčil nos. 

„Záleží na úhlu pohledu, kterým se na to díváte,“ odsekla jsem, až se mi v očích zlobně 

blýsklo. „Je to část LIDSKÉ historie, takže když se to vezme z širšího hlediska, patří i do naší 

minulosti.“ 

„Když to berete takhle…“ Zbytek věty nechal viset ve vzduchu, ale z jeho hlasu vyzníval 

jasný výsměch. Došla mi trpělivost. 

„Nikdo po Vás nechce, abyste sdílel moje nadšení z archeologie, ale nemusím Vám snad 

připomínat, že jako voják jste povinen respektovat cíl i záměry naší mise. Uštěpačné 

poznámky si laskavě šetřete pro svou mámu.“ 

„Ano, paní, jistě – omlouvám se,“ odvětil s kamennou tváří Volt a automaticky 

zasalutoval. V jeho mysli jsem samozřejmě nezachytila ani náznak lítosti, z temného bludiště 

prostých myšlenek na mě zaútočilo jen slabé dotčení nad mou výtkou, ovšem následované 

velmi silnou vlnou zášti a…ano, rozeznávala jsem i neurčitý pocit ohrožení a strachu z mé 

společnosti. S nesmírnou úlevou jsem ho složila k patě skály a úsečným hlasem vydala pár 

rozkazů, nebo spíše zákazů, týkajících se především opuštění současného místa. 

„Nezdržím se dlouho, hlavně už nikam sám nechoďte, ano? Nechci Vás znovu lovit 

z nějaké díry, jednou to, myslím, stačilo. Nepočítejte s tím, že se mlha zvedne dřív, než mine 

poledne.“ Sjela jsem ho ještě jedním tvrdým pohledem a vrátila se zpátky k odhalenému 

hrobu.  Protože mě tentokrát vnitřní oko nevarovalo, otočila jsem se k mladíkovi zády a 

zanechala ho napospas jeho osudu. Zatímco na mých hodinkách v tu chvíli ukazoval display 

pět minut po desáté, Voltovy hodiny života tiše odpočítávaly poslední minuty. Kdybych jen 



tušila, že se jeho mladý život nachýlil ke smutnému a tragickému konci, nesoudila bych ho tak 

přísně. V ono podzimní dopoledne se však nevyhnutelně schylovalo k neštěstí. Později jsem 

musela žasnout nad svou „slepotou“. Ve zpětné rekapitulaci událostí na Velétosu jsem si 

dodatečně vzpomněla na několik „vnitřních“ bodnutí, která se mě snažila varovat, ale jejichž 

existenci jsem z nějakého důvodu prostě přehlédla. Příliš jsem si uvykla na svou neomylnost a 

povolila v duševní koncentraci, a tato nepozornost, jak se později ukázalo, stála v konečném 

důsledku život mladého Josepha. 

Zatím jsem však obratně prokličkovala mlhou mezi vztyčenými menhiry, nabrala potřebnou 

rychlost a ve svistu větru jsem se asi ve vzdálenosti deseti stop před hrobovou jámou odrazila. 

Vychutnala jsem si okamžik beztíže, když jsem proletěla vzduchem a doskočila do podřepu na 

dno odkrytého hrobu. V nohách nebožtíka ležela z poloviny vyhrabaná váza z černé keramiky. 

Zvenčí se zdál její povrch hladký, nezdobily ji žádné symboly či nápisy, které by mně 

napověděly, co se skrývá uvnitř. Poklice střežící její obsah byla kdysi zapečetěna zřejmě 

včelím voskem. Vytáhla jsem z malého koženého pouzdra za pasem kapesní nožík a dala se do 

práce. Nejdříve jsem opatrně při okrajích odstranila zeminu. Šlo to ztuha, na sklonku podzimu 

se země tvrdostí přiblížila ledu. Natáhla jsem se k batohu, do něhož jsem si zabalila několik 

základních kusů nářadí. Po krátkém zaváhání jsem zvolila menší motyčku s ostrým bodcem na 

druhém konci. Nástroj měl určitě svůj přesný název, ale ten já neznala. Nazvala jsem si ho 

proto „motyčkokrumpáčem“ a již po prvním záseku jsem objevila jeho skutečnou hodnotu. 

Uběhlo sotva pět minut a váza byla z pevného sevření země vysvobozena. Zlehka jsem po ní 

přejela dlaní a odstranila tak další zbytky hlíny. V tu chvíli mnou zalomcoval prudký poryv 

větru, jehož chlad mi pronikl až do morku kostí. Vzhlédla jsem k obloze. Mlha nepatrně 

prořídla a já už normálním viděním skrz ni dokázala rozpoznat ševelící koruny stromů, které 

se nad odhaleným hrobem skláněly jako temné stíny pozůstalých. Zahnala jsem neurčitý pocit 

ohrožení, který mě lehce jako ostří nože zalechtal pod žebry. To je tím hnusným počasím, 

pomyslela jsem si a sklopila zrak zpátky k prastaré nádobě. Moji pozornost okamžitě přitáhl 

nejasný obrys v dolní polovině nádoby. Foukla jsem na něj a vzápětí se rozkašlala, jak se mi 

do nosu dostal zvířený prach. Zamžourala jsem uslzenýma očima a zběsilým mrkáním si 

z nich snažila vyhnat prach a slzy. Když se mi pohled znovu zaostřil, vydechla jsem 

překvapením. Odstranění posledních usazenin na váze odhalilo krátký nápis. To by ještě nebyl 

důvod k takovému překvapení, které mě v onen okamžik pohltilo, ale samotný fakt, co dvě 

slova, vyvedená uměleckou starowraithštinou, znamenala, mi k ohromení stačil. Znovu a 

znovu jsem je nevěřícně četla, neschopná konstruktivního myšlení. Nedokázala jsem pro to 

jednoduché slovní spojení vyvodit jediný logický závěr, sebemenší uvěřitelné zdůvodnění. 

Nebylo však nejmenších pochyb o tom, co na mě z černé nádoby doslova křičelo. 

S wraithským jazykem, stejně jako s příbuznými dialekty a vývojem písma, jsem byla důvěrně 

obeznámena. Velký podíl na tom měl i můj „dar“, který mi usnadňoval učení. Brzy jsem si 

uvědomila, že na spoustu věcí a událostí si „pamatuju“, ačkoliv jsem je prokazatelně nikdy 

nemohla prožít. Byly to wraithské vzpomínky a s nimi pochopitelně i velké množství jejich 

znalostí. Tudíž možnost chybné interpretace z mé strany nepřicházela v úvahu. Snad po sté 

jsem se znovu podívala na nápis na váze, který hlásal: „Pro Erin“.  

Konečně jsem se uklidnila do té míry, že jsem neslyšela své srdce bušit až v krku. 

Přesunula jsem pozornost z vázy na rozpadlého kostlivce u svých nohou. Jaká je 

pravděpodobnost, že se tyhle očividně mužské kosterní pozůstatky mohly kdysi jmenovat Erin? 

Ušklíbla jsem se. Moc velká asi ne. Samotné jméno sice existuje ve více či méně podobných 

variantách v celém Pegasu, ale jedná se vždy o ženské jméno. Mužští potomci se jménem 

„Erin“ se prostě nikde nevyskytují.  

„Tak se podíváme, cos tu pro mě nechal,“ zamumlala jsem si polohlasem a shýbla se pro 

nožík. Špičku jsem vklínila do zapečetěné mezery a zatlačila. Poklice okamžitě povolila a 

odskočila s hlasitým „plop“ na zem, kde se rozlomila na dva kusy 



„Hups,“ omluvně jsem ucedila mezi zuby k rozbitému víku a položila otevřenou nádobu na 

zem. Otočila jsem se k batohu a po krátkém přehrabování vylovila drobnou křiklavě žlutou 

baterku. Po osvícení vnitřku vázy jsem na jejím dně mezi zbytky plesnivého zrní a skořápkami 

vajec, které se běžně dávaly mrtvému na onen svět, nalezla dva předměty. Prvním byla 

kamenná deska o rozměrech asi 20 x 25 cm, hustě popsaná podivnými pavoučími znaky, 

v nichž jsem poznala jeden z mnoha způsobů šifrování textu. Samozřejmě wraithského. Po 

půlhodině úporného snažení, když už má mysl začala ze složitého převádění jevit známky 

únavy a ve spáncích se ozvalo bolestivé píchání, se mi podařilo rozluštit alespoň nadpis – 

„Proroctví“. Tak tohle si jen tak nepřečtu, rozluštění zabere čas, který momentálně nemám – 

v duchu jsem zaskřípěla zuby, s mrzutým frknutím desku zabalila do igelitového sáčku a 

uložila do jedné z postranních kapes batohu. Druhý předmět představoval jakési železné 

pouzdro velikosti propisovací tužky, v jehož středu byly vyryty dvě šipky ukazující ke koncům. 

Vzala jsem tedy pouzdro mezi palec a ukazováček a stlačila konce k sobě. Ozvalo se tlumené 

cvaknutí zámku, uprostřed se objevila dělicí čára a pouzdro se rozdělilo na dvě části, z nichž 

každá se posunula opačným směrem, a následně se od sebe oddělily. Na zem vypadl srolovaný 

papír, ovázaný kovovým drátkem. Po rozbalení jsem si s úlevou oddechla. Text byl tentokrát 

napsán v klasické wraithštině. Stálo v něm: 

„Buď pozdravena Obdarovaná. Vlož, prosím, toto pouzdro do mé hlavy a já ti dám 

odpovědi na tvé otázky.“ 

Pozvedla jsem podezíravě obočí a zvažovala své možnosti. Rozhodně jsem se v jejich 

množství nemohla přehrabovat vidlemi, přešla jsem proto k zažloutlé lebce, strčila prsty do 

očních otvorů a se špičkou boty přimáčklou na krčních obratlech jsem hlavou neznámého 

prudce trhla. Křehké kosti nekladly téměř žádný odpor. Moje hrubé zneuctění odkrytých 

ostatků doprovázelo jen tiché křupání. Podržela jsem si lebku před očima a připadala si jak 

dánský princ ze Shakespearovy tragédie. Z vnitřní strany byl k temeni připevněn malý černý 

magnet. Už jsem dále neváhala a hodila pouzdro dovnitř. Co se má stát, se jistě stane, 

uklidňovala jsem se a čekala na nějakou reakci.   

Svět rázem zezelenal. Všude okolo mě se rozlilo jedovatě hnědozelené světlo a země se 

zachvěla. Ve výhružných otřesech se vzduch u země rozvlnil. Zprvu to vypadalo, že se tetelí 

horkem, ale když jsem se pohnula, rozběhly se od mých nohou průzračné vlny, jako bych byla 

kamenem hozeným do vody (ovšem bez příslušného žbluňknutí). Začalo mi svítat, a to, co 

vyplulo na povrch, se mi vůbec nelíbilo. Návrší pod hradištěm křižovaly tzv. Dračí žíly – 

negativní energetická pole, které vyvěraly ze zemského nitra a při dlouhodobém působení 

dokázaly u živých tvorů vyvolat zdravotní problémy. Tento zhoubný vliv se zpravidla 

projevoval únavou, bolestmi hlavy anebo psychickými či psychosomatickými obtížemi, při 

dlouhodobém pobytu, včetně pravidelného spánku, se ovšem mohla nastartovat řada chorob -  

od těch banálních až po ty nejzávažnější. Původcem vzniku kumulování negativní energie 

bývaly většinou podzemní prameny nebo tektonické poruchy a zlomy. Vzpomněla jsem si na 

mohutnou skalní stěnu a přiléhající jeskyně s podzemní vodou a pochopila jsem. Celý Velétos 

byl vlastně mimořádně silnou geopatogenní zónou a mně marně vrtalo hlavou, proč jsem 

energetické víry takové intenzity neodhalila svým mimosmyslovým vnímáním již předtím. Jako 

by mě na tomto prokletém místě něco oslepovalo. Každopádně se tím vysvětlilo alespoň 

hromadné onemocnění Louisova týmu. Carson by nad svou vyřešenou záhadou zajásal, 

napadlo mě a téměř ihned mě v koutku mysli zašimrala škodolibá otázka, zda mu to po 

návratu prozradit. Rozčileně jsem potřásla hlavou, abych zlomyslný nápad zaplašila, a přitom 

jsem koutkem oka zachytila nenápadný pohyb. Otočila jsem se po levici a spatřila, jak z lebky, 

kterou jsem předtím odložila zpátky, vychází trhané záření, doprovázené podivnými bzučivými 

zvuky. Zatřásla jsem s ní, až na přichyceném pouzdru přeskočila drobná jiskřička a záření se 

vyladilo do obrazu, který se po chvíli ustálil. Jednalo se o holografický záznam. Založila jsem 

si ruce na hrudi a zlostně semkla rty k sobě, až mi zaskřípaly zuby. Nenadálý sled událostí mě 



pomalu, ale jasně přestával bavit. Obraz se stále zaostřoval, až z bílého pozadí vystoupila 

postava asi osmdesátiletého muže s vyholenou hlavou a dlouhými zcuchanými vousy, jež mu 

splývaly po širokém břichu až k pasu. Stál přede mnou jen v tenkých rozedraných kalhotách 

z pytloviny, které měl v pase převázané provazem, na obnažené hrudi se modrala změť 

vytetovaných čar a spirál, jež se na první pohled přes sebe chaoticky kroutily a křížily, ale při 

podrobnějším zkoumání tvořily symboly. Některé z nich jsem poznala – například místo, pod 

kterým tlouklo srdce, ohraničoval podrobně vyvedený pentagram, symbol elementárních sil a 

člověka. Těsně pod ním byl vytetován hexagram, vyjadřující spojení protikladů a stejně jako 

pentagram měl ochranný význam. Na břiše se pro změnu křížil kruh se srpkem měsíce – 

solární a lunární symbol představující dokonalost a nekonečno. Pod pravým ramenem jsem 

pak zahlédla uhašené obrácené pochodně, znaky smrti a války. Starý muž nakrčil opálené 

čelo, zbrázděné hlubokými rýhami vrásek a naklonil se dopředu. Chřípí orlího nosu se mu 

zachvělo, jako by větřil. Pak se podíval přímo do mých očí a zaskuhral hrubým hlasem 

hospodské stálice: 

„Raději by ses měla posadit, má drahá. Tohle povídání bude trochu delší.“  

Skutečně jsem málem padla na zadek, nikoliv však z jeho rady, ale z perfektní angličtiny, 

která mi zazvonila v uších čistou výslovností a srozumitelností jako jasný tón zvonu v prázdné 

zvonici. 

„Teď se bezpochyby podivuješ nad mou znalostí anglického jazyka, není-liž pravda?“ 

uchechtla se holografická projekce a vzápětí pokračovala. 

„Ty si na mě nepamatuješ, ale kdysi jsme se setkali na jednom úžasném místě, mimo 

prostor a čas. Sama jsi mě učila porozumět tvé řeči, a nejen jí. Ale umím si představit, jak 

šíleně to musí znít. Vezmu to raději pěkně od začátku. Jmenuji – jmenoval jsem se Penh a 

narodil jsem se jako člověk, ovšem o osm století dříve…i když čas je velmi relativní pojem, jak 

jsem měl možnost zjistit.“ Muž jménem Penh na mě odmítavě zamával rukou, jako by odháněl 

dotěrný hmyz. 

„Vím, co si teď myslíš, ale musím tě upozornit, že navzdory všem tvým umíněným názorům 

jsi člověkem přestala být již dávno a žádné odmítání ani ignorace z tvé strany to stejně 

nezmění, ať podstoupíš třeba tisíc testů DNA.  Dokonce vím, kdy přesně k tomu osudovému 

zvratu došlo – stal se jím den, kdy do tebe vstoupil „Dar.“ Víš, máme toho společného 

mnohem, mnohem víc, než se na první…i druhý pohled zdá, hahaha.“ 

Haha, i ty vtipálku, zkrať to – pomyslela jsem si a s chmurným výrazem si přejela dlaní 

přes tvář. Bohužel to nepomohlo, Penh stál pořád přede mnou a tajemně se usmíval, jistý si 

svou momentální důležitostí. 

„Žil jsem obyčejným životem rolníka v jedné z mnoha malých vesnic v nedalekém údolí až 

do svých třiadvaceti let, kdy byla naše planeta objevena Wraithy. Když vtrhli do mé osady, 

pracoval jsem zrovna na poli vzdáleném asi míli od domova. I po všech letech, které si nesu 

na zádech, si stále pamatuju spalující žár poledního slunce, pod nímž jsem se v onen osudový 

letní den od úsvitu lopotil a v duchu proklínal svůj těžký a jednotvárný život. Ve vesnici na mě 

v polorozpadlé chalupě čekalo pět hladových krků, které bylo třeba nakrmit. Ze 

sebelítostivého dumání mě vyrušil podivný burácivý zvuk. Vzhlédl jsem k obloze a překvapeně 

sledoval wraithské stíhačky, jak se přibližují nad vesnici. Samotná sklizeň proběhla rychle. 

V dáli se blýsklo několik paprsků a tu a tam mi k uším pronikl vyděšený křik vesničanů 

prchajícími před světelnými paprsky, kterými je wraithská letka transportovala na své lodě. 

Bylo po všem dřív, než jsem stihl překonat poloviční vzdálenost k osadě. Po návratu jsem 

nalezl domy v plamenech. Ani stopa po živé duši. Čekal jsem v dohořívajících ruinách 

bývalého rodiště dva dny v naději, že se možná někomu podařilo uniknout a nyní by se mohl 

vrátit zpátky, ale nikdo již nepřišel. Zůstal jsem sám. Toulal jsem se pološílený v lesích a 

truchlil nad mrtvou manželkou a dětmi. Byl jsem přesvědčený, že je to trest, který na mě seslal 

Trojjediný za rouhání, jehož jsem se dopouštěl v myšlenkách, když jsem žehral na svůj 



úděl…Nejmladší syn nedovršil ani rok.“ Penh se na pár úderů srdce odmlčel a v očích se mu 

mihl stín smutku. S povzdechem se nahrbil, jako by mu najednou přibylo dalších dvacet let a 

zastřeným hlasem navázal na čím dál děsivější příběh. 

„Postupně jsem obešel všechny vesnice v okolí, ale pokaždé mě vítal podobně pochmurný 

obraz zkázy a smrti. A pak jsem jednoho dne v lese natrefil na umírajícího Wraitha.“ Do 

starcova vyprávění se vloudil ostrý tón. Se zatajeným dechem jsem se opřela o stěnu hrobu a 

hltala Penhova slova. 

„Nebyl to ledajaký Wraith, kdepak! V té době jsem netušil, že si v kopcích na severu 

buduje nové sídlo pro svůj řád zvláštní sorta Wraithů. Říkali si Kněží. Příslušníci tohoto 

podivného spolku se stranili ostatních soukmenovců a za svými zájmy, tedy přesněji cíli své 

vládkyně, si šli vlastní cestou. Nicméně ono tajemné společenství nevynikalo zrovna 

přehnanou jednotou. Hlavním stmelujícím faktorem byl strach a fanatická úcta ke Královně, 

jíž se zavázali sloužit, a jejich oddanost v tomto směru neznala mezí. Mezi sebou se však 

vášnivě nenáviděli. Půtky byly na denním pořádku a intriky prováděli se stejnou přirozeností, 

s jakou vysávali z lidí životní energii. Pro vzájemné boje měli dobrou motivaci – posílení 

vlastní síly. Královna šarvátkám uvnitř řádu jen zpovzdálí nečinně přihlížela a bavila se nad 

krvelačností a vynalézavostí svých poddaných. Dávala přednost kvalitě před kvantitou, tudíž 

si více cenila půl tuctu mocných a bojem zocelených kněží než dvěma desítkám začátečníků 

první úrovně. Všichni Wraithi, kteří se směli připojit k elitnímu spolku, disponovali vrozenými 

paranormálními schopnostmi, nazývanými souhrnně „Darem.“  Protože se mimosmyslové 

dovednosti vyskytovaly velmi zřídka, řád si budoucí narození nadaných jedinců úzkostlivě 

hlídal pomocí jasnovidných vizí.  A právě výjimečné schopnosti se staly hlavní hnací silou 

bratrovražedných útoků. Za zcela specifických okolností bylo možné si jiný „Dar“ přivlastnit 

– odcizením z těla původního majitele. Zvláštními okolnostmi myslím umírání, neboť „Dar“ 

se dal přesunout jen z fatálně oslabeného a regenerace neschopného organismu, a to ještě ne 

vždy. Někdy srostl s Kněžím do té míry, že se ho již nepodařilo přesměrovat do jiného těla a 

po smrti svého nositele nenávratně zanikl. To byl také případ Wraitha, na kterého jsem 

náhodou narazil. V souboji skončil na straně poražených, a když vítěz při pokusu vytáhnout 

„Dar“ neuspěl, pohodili jeho tělo do křoví a ponechali napospas osudu, který skýtal už jen 

pomalý a bolestivý odchod z tohoto světa.“ Starý muž si zamyšleně zajel prsty do vousů, aby 

je o chvíli později za hlasitého klení vyprostil z urousaného šedivého pletence. Podrážděně si 

prohlédl vysvobozenou ruku a tvář se mu „vyjasnila“ oslepujícím úsměvem odhalující 

zčernalé pahýly posledních šesti zubů. 

„Vida,“ zálibně zamrkal na ulepenou ruku, „to jsem si schovával na oběd.“  

Poklesla mi čelist. Penh si požitkářsky olízl špičky prstů a spokojeně zamlaskal. Potlačila 

jsem nutkání zvracet a několikrát se zhluboka nadechla. 

„Kdeže jsem to přestal?“ našpulil rty a poklepal si po nich ukazováčkem. 

„Aha, už vím. Smrtící agonie…ano, hm. Je to poněkud odvážná hypotéza, ale v mém 

případě si nemohu pomoct. Připadá mi…skoro bych řekl, že „Dar“ si svého majitele vybírá. 

Jako by žil vlastním životem, samostatné kompletní vědomí…huf, každopádně hrozné 

pomyšlení, že ve mně – a v tobě – přežívá vědoucí entita.“ Z Penhova monologu se vytratil 

ironický podtext a jeho pohled zvážněl. 

„Myslela sis, že jsi jediná svého druhu? Mýlit se je lidské a něco ze základní podstaty, co 

dělá člověka člověkem, v nás přece jen zůstalo, proto lze tvůj chybný úsudek omluvit. 

V současné době a ve své realitě jsi skutečně jediná, ale před tebou jsem byl já, do koho 

přešel wraithský „Dar“, aniž by přitom tak odlišnou schránku, jakou představovalo lidské 

tělo, zahubil. Stařec na chvíli ztichl, jako by si chtěl vychutnat moje němé překvapení, které 

nemohl vidět. 

„Víš,“ naklonil se důvěrně směrem ke mně, „vklouzl do mě TAK snadno. Zprvu jsem si té 

změny ani nevšiml. Předtím jsem žádného Wraitha neviděl, jen jejich stíhačky při sklizni. 



Když se zpod keře, na kterém jsem očesával trpké bobule, vynořila bledá ruka a chytila mi 

kotník, domníval jsem se, že mě drží těžce nemocný člověk, stižený nějakou hrozivou 

neznámou chorobou. Vykroutil jsem nohu ze železného sevření a se zděšením uprchl. Minul 

týden dva a v mé mysli se začaly probouzet vzpomínky. Cizí vzpomínky. A tak jsem se 

postupně dozvěděl všechno. Začal jsem se učit zvládat své nové schopnosti. Díky „Daru“ jsem 

zesílil a s obnovenou silou přišla i chuť na pomstu. Uběhly skoro tři desetiletí, než jsem se 

cítil natolik mocný a jistý sám sebou, abych se odvážil přiblížit k pekelnému hradišti. Nejvíce 

mě trápila nejistota, zda se plánovaný útok neodhalil Kněžím při „uzírání“. Naštěstí se 

nedostal do žádné z jejich jasnovidných meditací a pomstu jsem si nakonec plně vychutnal – 

haha, do posledního chcíplého Wraitha. Velétos tehdy zčernal Kněžskou krví. Bohužel jsem 

nepočítal s tím, že ti zatracení černoprdelníci mají v rukávech pár opravdu ošklivých triků, 

jak si pojistit svoji existenci. Při dlouholetých experimentech s lidskou krví vynalezli způsob, 

jak pravidelnou konzumací krvavého shaku dosáhnout snadného oddělení duše od hmotného 

těla. Nehodlám tě zatěžovat detaily výzkumu, stejně bys princip, na kterém funguje, 

nedokázala ani z desetiny pochopit. No, pokusím se to zkrátit, protože čas ti nemilosrdně 

utíká. Zabil jsem všechny přítomné Kněze v tom smyslu, že jsem zničil jejich těla. Jo, 

naskládal jsem z nich pěknou vysokou hranici…oh, kdybys viděla, jak krásně hořeli! Ale tím 

to neskončilo. Kněžská vědomí existovala dál jako životní formy na energetické bázi. 

Dokázala projít pevnou hmotou a vysílat slabé výboje energie. Ukryla se do stromů, zalezla 

do děr mezi kořeny, usadila se v podzemním jezeru, uprchla do jeskyní – jsou všude okolo nás. 

Neviditelní číhají poblíž a chystají se udeřit. Zatím vyčkávají, sbírají síly…mí staří nepřátelé. 

Mnohokrát jsem tě uzíral ve svých vizích, věz, že nastane čas, kdy se naše vědomí sejdou. 

Až pokročíš v ovládání získaných schopností a tvůj vlas vybělí čas…ale aby se vyplnila 

správná linie budoucnosti, musíš přežít. Proto jsem vše naplánoval tak, abych ti mohl pomoci. 

Oni mají na své straně výhodu neviditelnosti – ale to já změním. Osud mi v mládí přivál do 

cesty kupeckou výpravu, která sem kdysi omylem zabloudila. Obchodníci pocházeli z vyspělé 

civilizace na vysoce technické úrovni. Odvezli mě z rodné planety a já s nimi zůstal skoro čtvrt 

století. V průběhu života jsem hodně cestoval a měl tak možnost seznámit se s mnoha 

zajímavými lidmi, od nichž jsem získal plno užitečných věciček jako je třeba tento 

holografický vizualizér. Jeho spouštěcí část jsem si nechal implantovat do hlavy, abych tě 

mohl v budoucnu varovat. Uzíral jsem vlastní smrt a využil jí ve tvůj prospěch. Věděl jsem, že 

pokud půjde vše podle plánu, zraněním utrženým v souboji s Kněžským řádem nakonec 

podlehnu. Pověřil jsem svého pomocníka, aby mě zde pohřbil a schoval pro tebe do vázy 

vzkaz. V ostatních hrobech odpočívají poslední lidské oběti, které padly pod noži wraithských 

kněžích. Chudák Vill se při kopání musel pěkně zapotit, ale nepochybuji, že svou práci odvedl 

svědomitě.“ Penh se náhle napřímil a zesílil hlas. 

„A teď se konečně dostávám k jádru věci. Po dobu, kdy mluvím, odstiňuje a zeslabuje 

holografická projekce energetický štít, který nad Velétosem rozprostřela spojená vědomí 

bývalých členů Kněžského řádu. Nyní by bariéra měla být oslabena natolik, abys spatřila 

skutečnost. Do smrtící hry, kterou si brzy zahraješ, jsem ti rozdal lepší karty. Výhoda 

wraithských zatracenců padla. Toto je má pomoc tobě. Hodně štěstí – á ehm a ještě něco na 

závěr: za prvé – neztrať kamennou desku s Proroctvím. V budoucnu ti poskytne důležité 

informace a za druhé – střez se svého společníka. Volt už není tím, kým býval. Tak a teď je to 

opravdu všechno. Věřím, že se jednou opět setkáme. Zatím nashledanou, Erin Obdarovaná.“  

Holografický záznam se rozostřil a zhasnul. Nedokázala jsem se pohnout z místa. Marně 

jsem se pokoušela uspořádat si myšlenky, Penhova slova se mi v hlavě opakovala 

mnohohlasou ozvěnou, vzájemně se překřikovala a působila v mé mysli pořádný chaos. 

Ztrácela jsem svůj vnitřní klid. Z korun staletých stromů se ke mně donesl zlověstný šepot. 

Zděšeně jsem zvrátila hlavu dozadu a pohlédla vzhůru k větvím. Připomínaly napřažené 

pařáty, jen jen seknout. Zdálo se mi, že se mezi pokroucenými kmeny pohnul malý stín. Napůl 



uschlé listy se divoce rozkmitaly. Pak jsem si vzpomněla na Volta a oči se mi rozšířily děsem. 

Konečně se mi vrátil cit do nohou. Na nic jsem nečekala a vyhoupla se z jámy. Tempem 

hodným vrcholového sportovce jsem se rozběhla k černým jeskyním a doufala v zázrak. 

 

Vojín Joseph Volt se nudil. Neklidně poposedával na plochém kameni a při každém 

neopatrném pohybu podrážděně sykl. Kotník vytrvale pulsoval tupou bolestí a navzdory 

chladnému vzduchu mu skráně zvlhly potem. Od odchodu Erin uplynula skoro hodina a nic 

nenasvědčovalo jejímu blízkému návratu. V Josephovi rostl vztek. Nenáviděl čekání a 

nenáviděl knihovnici, jejíž pronikavé oči ho zároveň nevysvětlitelně popuzovaly i 

znervózňovaly. Pokaždé, když na něho upřela svůj zrak, pocítil iracionální strach – a za to ji 

nenáviděl ještě víc. Nesnášel strach – opovrhoval jím. Báli se přece jen zbabělci a slaboši. Ale 

on – on byl voják armády USA, člen elitní jednotky. Měl se účastnit důležitých misí, kde by 

dostal možnost bojovat a stát se hrdinou… a místo toho hnije na bohem zapomenuté planetě, 

na opuštěném hřbitově, a poslouchá rozkazy nějaké nicky. Rozhořčený mladík si znovu 

poposedl. Aby přišel na jiné myšlenky, připomněl si v duchu slunné dny na kalifornské pláži, 

kde strávil poslední prázdniny. Před očima mu ubíhaly obrazy plné krásných opálených žen, 

oblečených do velmi skrovných plavek na pozadí oslnivě modrého moře. Volt se zasnil. Když 

mu proto do zad narazila neznámá síla a do páteře se vnořily desítky jako břitva ostrých 

drápů a přeťaly mu míchu, poslední vzpomínky Josepha Volta zářily bělostným pískem 

s bezstarostným smíchem ztraceného mládí.  

 

Již po pár metrech jsem byla nucena zpomalit. Vítr, který se náhle zvedl, do mě uhodil 

s ohromující silou. Vzduch kolem prudce ochladl a nohy mi ztěžkly, jak se snažily odolávat 

negativním vibracím geopatogenní zóny. Bezmocně jsem sebou zmítala ve snaze vyprostit se 

útočícím živlům. Klesla jsem na kolena a zvolna lezla po čtyřech vpřed. Táhlý křik, který se 

rozlehl Velétoskými ruinami, mi zmrazil krev v žilách. Svištění větru se slilo v chór vyjících 

hlasů. 

„Neubráníš se, neubráníš se,“ křičely na mne za ohlušujícího burácení hromů. Zalykala 

jsem se nedostatkem vzduchu, jež mi kradl šílící vítr od úst. Znenadání se na vrcholu blízké 

mohyly objevila průsvitná lidská silueta. Jak se beze spěchu blížila ke mně, nabývala 

temnějších barev. V hlavě mi rezonoval syčivou ozvěnou hluboký dutý hlas: 

„Pohleď do minulosssti, tvůj konec bude ssstejný.“ 

 

Z nosu se mi vyvalily proudy krve a zkropily ruce, které jsem křečovitě zatínala do země. 

Předchozí nazelenalý svit ztemněl a já poznala, že mě obklopila cizí vidina. Stála jsem u 

obětního kamene a očima nedospělé dívky hleděla do tváře wraithského kněze zahaleného do 

dlouhé černé kutny. Jeho tvář byla bílá jako tvaroh a scvrklými ústy cukalo stěží potlačované 

vzrušení. Proti své vůli jsem sklopila zrak. Povrch obětního kamene byl vyhlouben v mělkou 

mísu, z níž se na všechny světové strany rozbíhaly tenké kanálky, odvádějící životadárnou 

tekutinu do opodál připravených průhledných baněk velikosti vodního melounu. Tři z nich 

byly naplněné po okraj, čtvrtá, umístěná po mé pravici, zatím zela prázdnotou. Země se 

v blízkosti kamene leskla čerstvou krví. S novým závanem ledového vzduchu jsem ucítila její 

slanou vůni. Bosá chodidla mi s mlaskavým čvachtáním ve změklé hlíně podkluzovala a 

já/dívka se sotva držela na špinavých vyhublých nohou, které nad kostnatými koleny jen stěží 

zakrývala potrhaná lněná tunika nedefinovatelné barvy. Na zpocené dětské čelo dopadly první 

sněhové vločky letošní zimy. Z těhotných mraků se zvolna začal snášet sníh s deštěm. 

Drobným tělíčkem, z jehož perspektivy moje vědomí vnímalo dávno minulé tragické události, 

třásla zimnice. Způsobilo to nejen nedostatečné oblečení, ale především hrůzný výjev u 

protější strany palisády. Za zády wraithského kněze se na větvích mohutného starého dubu 

houpaly lidské hlavy. Některé z nich už byly v pokročilém stádiu rozkladu a skrz skromné 



zbytky tkáně prosvítaly oblé tvary lebečních kostí. Hodující havrani v hojném počtu obsadili 

prastarý strom a bezostyšně si plnili hladové krky. Hlasité krákorání s občasným hašteřením o 

nejlepší sousta se rozléhalo z hradiště do dalekého okolí. Ochromil mě čirý zvířecí děs. Náhle 

jsem ucítila mezi nohama sílící teplo. Stružky moči stékaly po stehnech, aby se dole smísily 

s krví nasáklou hlínou. Ronila jsem slzy cizíma očima. Wraithovi se na bezkrevných rtech mihl 

krutý úsměv. Trhl provazem, kterým mi spoutali ruce, a přitáhl si mě blíž, až jsem se musela 

naklonit nad obětní kámen stojící mezi námi. Mou mysl nadobro opustil poslední kousek 

příčetnosti. Vřískala jsem vysokým hlasem malého děvčete, ječela jsem z plných plic, dokud 

mi stačil dech. Když jsem se nadechovala k nové vlně hysterického řevu, explodovala mi hruď 

ostrou bolestí. Nechápavě jsem zírala na dýku, která mi zůstala vězet pod srdcem. Svezla jsem 

se na bok a padla do náruče tmy. Propadala jsem se stále hlouběji, až na dno své duše…do 

věčného spánku. Ospalost mě zahalila jako těžký plášť. Vtom se ve mně vzedmula poslední 

jiskřička vědomí a promluvila do černého ticha – Neumírej, neumírej, vzbuď se, zboř jejich 

vizi, tak ji rozbij! Těžce jsem procitala z temného dna.  A pak jsem se odrazila.  

Otevřela jsem oči a rukama sevřela zrudlý kámen. Byla jsem zpět v dávné vizi Velétoských 

obětních rituálů. Když jsem se s velkou námahou opět postavila, v knězově tváři se zračilo 

znepokojení. Pozměnila jsem si vizi a vzala si zpátky svou podobu. Bolestivě jsem se ušklíbla a 

vytáhla si dýku z těla. 

„Je to jen vidina. I já umím ohýbat sny.“  Chladně jsem se usmála na překvapeného Kněze 

a probudila svůj „Dar“. Vize z černé minulosti Velétosu jako kouzelným proutkem zmizela. 

Vzduch prořízly stříbrné paprsky. Z očí mi vyšlehly jako pěst silné provazce a práskaly do 

větru okolo mě. Osvobodila jsem se z halucinace, kterou na mne uvrhly duše Kněží, a 

přízračnými šlahouny si prosekávala cestu k jeskyním. Z posledních sil jsem se dobelhala ke 

skále a vklouzla do temného vchodu. Pronikavé skučení očarovaného větru naráz ustalo. 

Odplížila jsem se dále do tmy a prskala krev, jež mi vnikla do úst. Všude vládl mrtvý klid. 

Osaměla jsem. Silná vrstva stříbřitého písku tlumila zvuky každého kroku. O pár desítek metrů 

jsem zůstala sedět vyčerpaná a sužovaná bolestí mnoha drobných ran ve třpytivém písečném 

prachu. Když se mi podařilo jakžtakž zklidnit dech, posbírala jsem zbytky sil a zesílila noční 

vidění. Na stěnách jeskyně jsem rozeznala wraithské písmo. Byly jím popsány obrovské 

plochy. Za jiných okolností bych se opájela dětinským nadšením, ale nyní jsem pouze unaveně 

zamrkala a vzápětí vyskočila na nohy, když mi ramena sevřely cizí ruce. Z temnoty na mě 

hleděly Voltovy oči. 

„Erin, drahá, hledal jsem tě. Nadešel čas opustit toto místo a vrátit se na Atlantidu. Veď 

mě.“ Syčivý hlas se ani vzdáleně nepodobal Josephovi. 

„Ty nejsi Volt,“ zašeptala jsem a couvla ke stěně jeskyně. 

„Vskutku,“ přiznala spojená wraithská vědomí a vycenila zuby v pohrdavém úsměvu. 

„Musíme připustit, že se nám v tomto těle zalíbilo. Je tak…příjemné mít opět stálou hmotnou 

schránku, i když je pouze lidská. Sami jsme se dokázali zhmotnit jen na velmi omezenou dobu, 

ale teď se nám konečně dostalo zasloužené odměny. Tolik času minulo, než jsme načerpali 

dostatek síly k převzetí živého těla, ale teď-“ 

„Teď je všemu konec!“ Přerušila jsem ho a vymrštila ruku, v níž jsem držela kapesní 

nožík. Vší silou jsem bodla do mladíkova srdce a přitom ze sebe vykřičela smutek a žal. 

„Volt“ zavyl jako raněný pes.  

„Nééé!“ Zasípal Kněz Josephovými ústy a svezl se mi do náruče. Odhodila jsem ho na zem 

a připravila se. Netrvalo dlouho a z Voltova chladnoucího těla vyplul obláček modravé mlhy. 

Uvnitř něho to zlostně praskalo a jiskřilo. Stříbrná chapadla ho pevně omotala a zesilovala 

smrtící stisk, dokud ho zcela nerozdrtila. Hlava se mi zatočila mocnou závratí a já klesla 

v mdlobách vedle mrtvého vojáka. Bylo po všem. Moje poslední myšlenka patřila Carsonovu 

varování a Voltovi. Jak jen proboha vysvětlím jeho smrt na Atlantidě. 



10. Čarodějka a hrátky s Nadějí 

Ahoj Erin, 

 

proč jsem tehdy naposledy letěla? Tu otázku si dávám stále častěji. Objevili jsme tu 

velikou bouři, co se hnala přes pevninu na Město včas, a když Johnův tým našel planetu, na 

které nás její obyvatelé byli ochotni ubytovat, než se bouře přežene, začalo velké stěhování. 

Nikdo nevěděl, jestli se ještě vrátíme, ale všichni věřili, že Rodneyho McKaye napadne 

nějaký způsob, jak Atlantidu zachránit. Jak je jeho zvykem – na poslední chvíli. Chodili 

s Radkem jako dvojčata a pořád se dohadovali. Vím, že plán byl připravený, protože Rodney 

zůstával s doktorkou a majorem ve Městě. Ale když jsem přiletěla ze své poslední cesty na 

pevninu, byli všichni tři pryč. Těch pár Athosianů, kteří se mnou přiletěli, jsem vyložila hned 

u otevřené Brány a letěla zaparkovat Jumper. Jenom jsem řekla stráži v kontrolní místnosti, že 

poslední letoun s doktorem, Teylou a poručíkem Fordem čeká na nějaké lovce a šla jsem si 

pro věci, které jsem nechala ve svém pokoji. Ty jsi už byla pryč. Carson Tě přesvědčil, abys 

odešla mezi prvními. 

Když jsem se vrátila ze svého pokoje, byli strážní mrtví a centrum Města se hemžilo cizími 

vojáky. Strčili mě do nepoužívané místnosti a vypadalo to, že na mě zapomněli. Bohužel, 

nezapomněli. Po hodně dlouhé době mě odvedli rovnou k Bráně. Ještě jsem se chtěla 

ohlédnout, ale to už jsem byla na druhé straně červí díry. Chvíli se tam dohadovali u ovladače, 

kam nejdříve Bránu otevřít, ale pak jsem zřejmě dostala přednost, protože při dalším otevření 

jsem putovala dál. Nikdo mě nedoprovázel. Vždy mě jenom prostrčili a na dalším místě už 

čekal někdo jiný. Prošla jsem třikrát nebo čtyřikrát. Před poslední cestou mi zavázali oči. 

Pásku mi sundali až před celou. 

 

S hrůzou jsem si uvědomila, že už tu jsem víc jak půl roku. Je to vůbec možné? Rychle 

jsem přepočítala svůj ne zcela spolehlivý kalendář, ale bylo to tak. Tak jsem trochu 

rekapitulovala. I když vezmu jenom můj vztah se sousedem vedle v cele, je to vlastně docela 

úspěch. Od oběda, případně svačinky, jsem časem povýšila a cosi, s čím se dá diskutovat. 

Dokonce jsem měla pocit, že jsem někdy zahlédla záblesk zájmu, když jsem řekla něco 

obzvlášť divného. Aspoň z jeho pohledu divného. A on v mých očích získal také nový 

rozměr. Z divného brouka se stal bytostí se jménem, která sice nebyla „lidská“ (jako by to byl 

nějaký klad!), ale jejíž myšlenkové pochody se zase tolik nelišily od našich. Vlastně se lišily 

jenom v několika detailech. V současné době v nepodstatných detailech – pokud jsem tedy 

nebyla na jídelníčku. Vysoce inteligentní tvor, který si tak zvykl na své vězení, že ho odmítl 

opustit – to byla věc, kterou jsem pořád nemohla pochopit. 

Další, a mnohem důležitější otázka byla, jak se odtud dostanu. Po té rekapitulaci jsem 

pochopila, že nevíte, kde mě hledat a pátrání už bylo jistě dávno zastaveno. Prostě musím 

utéct sama – důkladně to promyslet a přijít za Acem s proveditelným plánem. Ještě to s ním 

zkusím. Jenom musím vystihnout ten správný okamžik. 

 

Byla jsem spokojená, že mám aspoň plán dalšího postupu, když už ne přímo dalšího útěku, 

a zavřela jsem oči. Probudila mě bolest v rameni. Ve spánku jsem se otočila a teď se bránilo, 

protože jsem na něm ležela. Převrátila jsem se na záda a zadívala se do stropu. Spánek někdy 

přinášel zajímavé myšlenky. Začala jsem se smát nahlas. Větší akce je přece nemyslitelná i 

pro hladového muže, natož pro hladového Wraitha. Budu muset počkat, až dostane Ace najíst. 

Pak s ním bude lepší pořízení. Proto byl poslední dobou tak nenaložený.  Má hlad. 

Další myšlenka tak veselá nebyla. Krmení pro Wraithy je vždycky trochu problém. Zvlášť, 

když jsem seděla ve vedlejší cele a velitel tvrdil, že už mě nepotřebuje. Dokud Kolya není na 



základně, snad mi nic nehrozí, tak bych zbývající dobu měla co nejlépe využít a vymyslet 

dokonalý plán útěku. 

Rameno se konečně uklidnilo a já znovu zavřela oči. 

 

Moje plány na útěk byly stále neuskutečnitelné. Několik dnů jsem probírala možnosti a 

pořád jsem se nemohla k ničemu dopracovat. Další vhodný klíč ke dveřím vězení se už 

v mém dosahu neobjevil. Začala jsem s vylučovací metodou – tunel vykopat nepůjde, přeprat 

stráže také ne, s výbušninami to neumím a nevím, jak je udělat nebo jak se k nim dostat, 

stejné je to s ostatními zbraněmi. Roztáhnout neviditelná křídla a odletět – už jsem zase v říši 

fantazie. Až se vrátím na Atlantidu, budu se muset začít zajímat o nějaký základní výcvik.  

 

Během těch pár dnů jsem také dostala nový obvaz a pochvalu od doktora, jak se mi rameno 

dobře hojí. Žádné prášky už nepřinesl a ani nebyly zapotřebí. Při poslední návštěvě, asi za 

týden, jsem se obvazu konečně zbavila. Bohužel s ním nadobro odešel i doktor. 

Velitel Kolya se ukázal po dalším týdnu. Zamračený, nespokojený a trochu roztěkaný. 

Celé osazenstvo komplexu z něho bylo nervózní. Hlídky chodily na kontrolu snad každou 

půlhodinu. Ve vězení se ukázal i on s jednou s hlídkou na pochůzce. Wraitha přejel pohledem 

bez zájmu, v mé cele se očima dotkl lavice s pokrývkami a položil ruku na zámek u dveří. 

Zarazil strážného, který k němu hned přistoupil s klíčem. Na vteřinu se mi zadíval do očí, 

otočil se a odešel. Hlídka ho okamžitě následovala. 

Až po jejich odchodu jsem zjistila, že jsem celou dobu zadržovala dech. Kyslík mi už 

povážlivě docházel. Zhluboka jsem se nadechla. Povzdech byl slyšet i z vedlejší cely. Důvod 

mi byl jasný. Řada jídla začínala u mě a já byla pořád mimo dosah. Ale jak dlouho mi to může 

vydržet? 

Další vojáci, kteří přišli do vězení, mě odvedli do umývárny. Našla jsem tam trochu 

naděje. A ne jenom v horké sprše. 

 

Snad se bude zase blýskat, Erin. A tentokrát na lepší časy.          Ája 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ahoj Erin, 

 

než jsem se v cele mohla blíž seznámit s tou malou nadějí, kterou jsem si přinesla 

z koupele, strhl se za dveřmi do vězení křik. Prudce se otevřely a vešel velitel s několika 

vojáky, kteří táhli křičící mladou ženu. Dlouhé tmavé vlasy jí vlály kolem hlavy, když se 

rozhlížela, a většina vojáků měla na rukou a na obličejích stopy po jejích nehtech a asi i po 

zubech. Zmlkla, když ji vtáhli do chodby před celami. Pohledem rychle přejela po mřížích, 

bez zájmu se odvrátila ode mě, po Wraithovi šlehla očima, naplněnýma zlobou, a u prázdné 

cely se ušklíbla. 

Vojáci se domnívali, že je dobojováno, ale sotva jejich stisk trochu povolil, hned je 

vyvedla z omylu. Vytrhla jim jednu ruku ze sevření a nehtem zajela nejbližšímu muži po tváři 

až k oku.  

Kolya se na to díval z bezpečné vzdálenosti s mírnou nechutí. Postavil se před ni – stále si 

udržoval odstup – a řekl: „Odvolej to!“ 

Zasmála se. „Nikdy!“ Pohodila hlavou k prázdné cele. „Můžeš mě tu držet, jak dlouho 

chceš, kletbu neodvolám.“ 

Kolya pomalu zvedl koutky úst, ustoupil a pokynul vojákům. Ti ji nasměrovali před 

Wraithovu celu. Otočila hlavu, aby na velitele viděla a zasyčela: „To neuděláš!“ Velitel 

zacinkal klíči v ruce, jak odemykal.  



Ace se snažil se postavit a nakonec se mu to podařilo, i když se musel přidržovat zdi. Dva 

z vojáků vběhli do cely. Jeden odstraňoval Wraithovi z ruky zábranu, druhý byl připravený 

zasáhnout, kdyby se Ace chtěl vzpírat. Nechtěl. Oči se mu leskly představou krmení. Kdyby 

jedl podobným způsobem jako lidé, asi by i slintal. 

Žena se zase začala bránit a křičet. Konečně jsem rozeznala slova, ale nerozuměla jsem 

jim. Mluvila neznámou zpěvnou řečí, která zněla jako zaříkání. Někteří vojáci se tvářili 

vyděšeně, ale stále ji drželi a táhli ji k Wraithovi. Na okamžik odpoutala pohled z Kolyových 

očích a zadívala se do mých, vyděšených, za spojovacím oknem.  

„Služebnice,“ řekla bezvýrazným hlasem a oči se jí na chvilku rozostřily. „Poznání!“ 

vykřikla a prudce otočila hlavu k Wraithovi. Vojáci ji přinutili udělat další krok. Znovu se 

ohlédla po Kolyovi a pokračovala v přerušeném zaříkání. 

Velitel zvedl ruku a přistoupil k ní blíž. „Zruš to a pustím tě,“ řekl jí. „Nebo prozraď, kam 

jsi ukryla tu věc.“ Poslední slovo řekl s takovým odporem, že mu skoro nepřešlo přes rty. 

Rozesmála se. „Nenajdeš to,“ a pokračovala ve své litanii. 

„Odvolej to,“ řekl jí tiše.  

Slova, která jí plynula ze rtů, ještě zrychlila. Bodala, jako jehličky. Kolya ustoupil stranou. 

Vojáci ji přinutili udělat další dva kroky. Stála na dosah před Acem. Obrátila hlavu k němu a 

rytmus řeči se změnil. Wraith se ušklíbl, napřáhl ruku… otočila jsem se. Nemohla jsem se 

dívat. Žena stále mluvila a Wraith vydával podivné zvuky. Znovu jsem se neubránila srovnání 

s lidmi. Pokud se právě krmil, muselo to být wraithské mlaskání. 

Svezla jsem se pod oknem k zemi, zavřela jsem oči a přitiskla si ruce na uši. Pořád jsem 

slyšela ozvěnu podivných slov, zjevně určených pro mě, a viděla upřený pohled čarodějky, ze 

které v tuto chvíli vyprchával život. 

Proud její řeči se začal zadrhávat a pak ho přerušila rána. Vymrštila jsem se a otočila se 

zpět k oknu. Jeden z mužů stál s napřaženou zbraní, byl bledý a celý se třásl. Nedokázal ani 

vrátit pistoli na místo. Žena ležela na zemi mrtvá a Wraithovi z očí šlehaly blesky. Připravili 

ho o krmení mnohem dříve, než s ním byl hotový.  

Velitel se beze slova otočil a odešel. Mračil se. Vojáci nasadili Aceovi rukavici, zamkli 

jeho celu a se směsí úcty a hrůzy odnesli ženu. Její černé vlasy zavlály jako smuteční závoj, 

když se otřely o zem za její zvrácenou hlavou. 

Dívala jsem se za nimi a pořád jsem měla pocit, že se její temné oči upírají do mých 

s naléhavostí, kterou jsem nechápala. 

Když se za nimi zavřely dveře, otočila jsem se ke společnému oknu.  

Ace se svezl na zem, sklonil hlavu a jenom pozvednutí jeho ramen ukázalo, že si vzdychl. 

Moc dlouho jsem mlčet a čekat nevydržela. „Kdo to byl?“ 

„Krmení.“ Ani se nepohnul. 

„Předtím,“ doplnila jsem svou otázku.  

Pomalu zvedl hlavu a oči se mu zúžily opovržením. „Pořád je to jenom krmení.“ Sotva 

znatelně zavrtěl hlavou. „To nemůžeš pochopit. Jsi jenom člověk.“ 

Nadechla jsem se, otevřela ústa, abych se bránila, a pak je zase zavřela. Chvilku jsem se na 

něj dívala. „Člověk? Chtěl jsi říct krmení.“ Uchechtl se. „Aspoň, že jsem zábavné krmení,“ 

zabručela jsem si pro sebe, když jsem si sedala na své obvyklé místo pod oknem.  

 

Na chodbách byl zase klid. Sáhla jsem do vlasů a vytáhla sponku, kterou jsem našla 

v umývárně. Netušila jsem, kde se tam vzala. Žádnou ženu jsem tady ještě neviděla, když 

nepočítám čarodějku, která pravděpodobně proklela velitele Kolyu. Malá naděje na 

záchranu… jak se to říká? Jediná naděje před záhubou není naděje na bezpečí? Žádné bezpečí 

mi tady rozhodně nehrozilo. Drobná ztracená sponka dostala nový význam a také jméno – 

Naděje. 



Sevřela jsem ji v ruce, opřela si hlavu o zeď a zavřela oči. Znovu jsem si vybavila 

intenzivní pohled čarodějky, když se otočila k mé cele, její slova chvíli předtím, než se na ní 

Wraith začal krmit, a můj pocit, že se na mě dívala, i když ji mrtvou odnášeli. Jestli se mi 

snažila něco sdělit, asi marně. 

 

Naděje – cítila jsem ji v dlani a vznášela se mi nad hlavou jako zlatý opar. Brzy ji použiji a 

opustím tuhle prokletou planetu.   Ája 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ahoj Erin, 

 

pár dní trvalo, než se uklidnily emoce, rozbouřené příchodem a odchodem čarodějky. 

Někteří vojáci chodili bledí a vypadali ztraceně. Pár jich se mnou dokonce začalo trochu 

komunikovat. Vždyť se přece dívala na mě, než zemřela. Její slova, určená mně, jim připadala 

důležitá. Na několika planetách ji považovali za velkou vědmu, obdařenou nadpřirozenou 

mocí, která dokáže několika slovy pomoci nebo ublížit. Její zaříkání, kletby a tajemné rituály 

fungovaly až zázračně. Jazyk, kterým mluvila, měl pocházet od dávných bohů, kteří Geniům 

vládli před tisíci léty. Jestli tím mysleli Antiky, tak jejich řečí rozhodně nemluvila. 

Ptala jsem se i Ace, jestli poznal ten jazyk. Jenom si odfrkl. Ale po nakrmení, i když bylo 

jenom velmi letmé, byl trochu sdílnější. Jazyk Antiků to podle něj nebyl. No, to jsem věděla i 

bez něj. 

 

Kolya se naštěstí dlouho nezdržel. Díky sdílnosti některých strážných, jsem teď měla 

docela přehled o dění na základně. Ještě několik dní zůstal, aby se postaral o odeslání těla 

čarodějnice na její domovskou planetu a aby uklidnil své muže. Tu věc, na kterou se jí ptal, 

našli, a tím to pro něj skončilo. Očarovaný talisman byl řádně zničen. Když se ujistil, že 

všichni plní své úkoly a přestali očekávat, že jim v každé vteřině spadne nebe na hlavu, odjel. 

 

Tak zpátky k útěku: Co vyzkoušet to nejjednodušší – otevřít a odejít? Jednou už to 

fungovalo. Ale s klíčem – sponku jsem neuměla použít. Zlodějské finty mi nikdy nešly. Ace 

by věděl. Třeba by mi aspoň poradil. 

Dva dny potom, co měl být velitel pryč, jsem stála u společného okna a pevně svírala 

Naději v ruce. Wraith se skrýval ve stínu. Jako obvykle. 

„Něco mám,“ řekla jsem a neochotně povolila sevření prstů kolem sponky. Žádné reakce 

jsem se nedočkala. „Půjčím ti ji, když mě s ní naučíš zacházet,“ pokračovala jsem. Zvuk, 

který vyšel z temného kouta, byl jednoznačně opovržlivý. Váhala jsem, ale nakonec jsem 

položila sponku na okno a odešla.  

Několik minut se nic nedělo. Pak se objevila bílá ruka a Naděje zmizela ve vedlejší cele. 

Tiché cvaknutí odemykaného zámku na kovové zábraně wraithské ruky mě přesvědčilo, že 

s ní opravdu umí zacházet. Povzdechla jsem si. „Teď já,“ řekla jsem a vstala. Sponka se 

vrátila na původní místo na okně. 

Začala jsem se vrtat v zámku u cely. Abych se k němu vůbec dostala, musela jsem prostrčit 

ruce mřížemi a poslepu zkoušet a zkoušet. Po několika nezdařených pokusech, když mi 

sponka vypadla ze ztuhlých prstů a zůstala ležet téměř mimo můj dosah, jsem se rozzlobeně 

otočila k oknu, za kterým byla vidět Wraithova tvář s křivým úsměvem. 

„Když už se tak bavíš, tak mi aspoň pomoz!“ vyjela jsem na něj. 

„Odtud není úniku,“ řekl. „Už bys to měla konečně pochopit.“ Otočil se a zmizel mi 

z dohledu. To mi tedy moc nepomohl! 



Nakonec jsem toho musela nechat. Na sponku jsem dosáhla, když jsem si odřela klouby na 

ruce až do krve. Vrátila jsem ji na okno a masírovala si prsty zkřivené křečí. Další dny jsem 

přemýšlela o nových možnostech, ale nic mě nenapadlo. Pokoušela jsem se znovu promluvit 

s Acem. Měl pořád stejnou odpověď a žádnou užitečnou radu. Ale sponka zmizela z okna a 

už se tam neobjevila. Doufala jsem, že začal přemýšlet o odchodu. 

 

Strážní postupně přestali odpovídat na mé dotazy. Všechno se vracelo do starých kolejí. 

Chodila jsem dokola kolem stěn cely a prohlížela si každou prasklinku ve zdi, každý kousek 

mříží. Všem vojákům, kteří přišli, jsem se podívala do očí. Ale jediná Naděje na záchranu se 

skrývala ve vedlejší cele. 

Znovu jsem Wraitha požádala o sponku. Souhlasil, ale tentokrát trval na tom, že mi ji 

položí do dlaně a ne na společné okno, odkud bych si ji mohla vzít. Zaváhala jsem. Otázka 

důvěry pořád nebyla vyřešená. Možná jsem postoupila na žebříčku popularity od jídla ke 

klaunovi, ale hlad je hlad a na Aceovi se už zase příznaky hladu začaly projevovat. Čarodějka 

zemřela příliš brzy na to, aby z ní mohl žít delší dobu. Chvíli jsme se dohadovali, ale trval na 

svém. Jeho přimhouřené oči se mi moc nelíbily. Co všechno jsem byla ochotná vyměnit za 

Naději? Ani tím jsem si nebyla úplně jistá. Naděje, svoboda a touha přežít – všechny tyto věci 

byly důležité. A důvěra. Důvěra taky. Opatrně jsem na okno položila pravou ruku dlaní 

nahoru, připravená kdykoli ucuknout, a druhou rukou jsem sevřela mříž. Pomalu natahoval 

svou levou paži se sponkou. Nedívala jsem se po rukách, sledovala jsem jeho oči. Většině 

tvorů se těsně před útokem zalesknou, rozšíří nebo dají jinak najevo, že je čas k akci. Nic 

takového se nestalo. Jen se najednou sponka válela na zemi, Ace mě držel za ruku, bez 

námahy ji protáhl co nejdál k němu do cely a já tvrdě narazila do mříží. Tvář měl v okně a 

výsměšně na mě syčel. 

 

Ozval se výkřik a strážní, kteří právě přicházeli, se vrhli k Wraithově cele. 

Pustil mě a stáhl se až dozadu, kde na něj nebylo vidět. Rychle jsem vytáhla ruku z okna, 

udělala dva nejisté kroky zpátky a opřela se o zeď u dveří. Strážní ještě chvíli přecházeli a 

sledovali nás. Po několika minutách, když jsme ani jeden neodpovídali na jejich dotazy, 

konečně odešli. 

„Nevšimli si jí,“ řekla jsem tiše, když byli z dohledu i z doslechu. 

„Ne,“ ozvalo se ze stínů vedlejší cely. 

Seděla jsem v koutě, opatrně počítala naražená žebra a kontrolovala rameno. Také jsem 

přemýšlela, co se vlastně stalo. Nakonec jsem se zeptala rovnou. 

„Malé připomenutí,“ ozvalo se z vedlejší cely. 

Znovu jsem se zamyslela. Takže ne test důvěry, ale test hlouposti. Rozesmála jsem se, ale 

musela jsem hned přestat. Naražená žebra pálila a dech mi na smích nestačil. 

„Připomenutí pro hloupé holky, aby nevěřily hladovým Wraithům,“ zašeptala jsem. „Tak 

to jsem neprošla.“ 

„Stále jsi naživu,“ zaslechla jsem. 

To měl pravdu. Jenom jsem nevěděla, jestli bych byla stále naživu, kdyby se neobjevili 

strážní. Znovu jsem procházela všechny informace o Wraithech od svého prvního setkání – 

nesetkání s nimi až ke dnešku.  

 

To první bylo tak letmé – byla jsem náhradní pilot Jumperu, který letěl na záchrannou misi 

po našem prvním setkání s Wraithy na Athosu. V mírném zmatku, který panoval ve Městě, 

když mu už nehrozilo zatopení, jsem díky svému genu a zkušenostem s létáním dostala 

povolení k účasti na misi. Byla jsem tehdy na správném místě, když hledali někoho, kdo by 

byl ochotný zůstat v letadélku, až ostatní půjdou do wraithské lodi, a přihlásila jsem se 

dobrovolně. Rozhodně Jumper chtěli zpět. Kdyby důvod pro let nebyl tak závažný, připadalo 



by mi řízení objevených Jumperů jako splněný sen. Létání jsem milovala. Byla jsem nervózní, 

když jsem sledovala hlídku před Jumperem a každá minuta, kterou jsem musela strávit 

čekáním, mi připadala jako hodina. Zpátky nás letělo mnohem víc, protože mise byla vlastně 

úspěšná a většinu unesených jsme zachránili, ale žádné nadšení nevládlo. Byli jsme bez 

velitele. Plukovník Sumner zůstal ve wraithské lodi, prý mrtvý, a Wraithové byli na postupu. 

Jen taktak jsme se dostali zpátky na Atlantidu. Žádného Wraitha jsem neviděla a ani jsem po 

tom netoužila. Ty jsi byla večer tak zamyšlená, že jsi skoro nevnímala, co Ti povídám. A já Ti 

chtěla říct tolik věcí….  

 

Netrvalo dlouho a měla jsi vlastní zkušenost. Dokonce ses s jedním Wraithem  potkala, ale 

to jsem Ti vůbec nezáviděla. Snažila ses skrývat tu jizvu, která Ti po vašem setkání zůstala, 

ale všichni o ní věděli. Pokoušela jsem se z Tebe různými oklikami dostat víc o zkouškách 

séra na planetě Hoff, ale vždycky jsi převedla řeč jinam. Nikdy jsi nebyla moc upovídaná a 

potom, co ses vrátila z ošetřovny po wraithském útoku, jsi zmlkla téměř úplně. Když sis 

myslela, že Tě nikdo nevidí, prohlížela sis zápěstí a v zrcátku sledovala barvu svých očí. 

Měnila se. Stejně jako Ty.  

A tady jsem se zatím o Wraithech dozvěděla tak málo…  

 

Příště se mi to určitě povede, Erin. Otevřu vězení a zmizím dřív, než si toho někdo všimne. 

        Ája 

 

 

 



11. Kvintet 

Po třech týdnech od tragických událostí na Velétosu se můj život pomalu vracel do starých 

dobrých zaběhnutých kolejí. Kromě několika nepříjemných zranění, Proroctví a mrtvého 

vojáka jsem si s sebou přinesla jedno důležité zjištění, a to, že se v budoucnosti bez 

podobných život ohrožujících šíleností velmi ráda obejdu. Nejhorším a nejzavrženíhodnějším 

činem v celém tom nešťastném příběhu byla lež o Voltově smrti. Předtím, než jsem zavolala na 

Atlantidu pro pomoc, jsem Josephovo zavražděné tělo v místě bodnutí zohavila několika 

silnými údery kamene, odvlekla do hlubin nejhlubšího podzemního jezera a nakonec jen tak 

pro jistotu nechala místo činu zavalit obrovským skalním převisem, jenž společně s Voltem 

pohřbil pod svou tíhou i všechny zbývající důkazy o boji se spojeným vědomím wraithských 

Kněží, které zabilo a ovládlo Josephovo tělo. Použila jsem k tomu telekinezi, což si vyžádalo 

krutou daň. V onen den jsem své schopnosti přepínala příliš. Odnesla jsem to prudkým 

krvácením z nosu, které se Carsonovi dlouho nedařilo zastavit, až hrozilo, že vykrvácím. Na 

skráních mi zešedivěly vlasy do stříbřité šedi – odstínu, jakým se pyšnily mé oči. Ze stejných 

míst jsem z hlavy vysílala „pomocné“ ruce v podobě stříbrných provazců, které mi pomáhaly 

dosáhnout přes velké vzdálenosti. A jako trpkou třešničku na bolestném dortu důsledků jsem 

si přivodila dočasné ochrnutí na pravou polovinu těla. Jaké štěstí, že jsem zrovna dlela 

v příjemné krajině bezvědomí, když doktor Beckett, který dorazil se záchranným týmem, 

poprvé spatřil mé zubožené tělo ležet před zasypaným vchodem do jeskyně. Síla jeho 

zdrcujícího pohledu by v tu chvíli byla posledním hřebíkem do rakve. Po návratu na Atlantidu 

a třídenním komatu mě doktor ostentativně přehlížel. Smutnou pravdou byl fakt, že jsem si 

ignoraci zasloužila. Cožpak neporušil několik závažných etických nařízení jen proto, aby 

získal dostatečné množství důkazů o hrozbě Velétosu a mohl mě včas varovat? A já se mu 

odvděčila lhostejností a ironickými poznámkami. On nemusel nic říkat a já nepotřebovala číst 

jeho myšlenky, abych věděla, jak o mně nyní smýšlí. Stačilo se prostým lidským zrakem 

podívat do jeho očí. Dokonce ani nechodil k mému lůžku. Na všechny lékařské úkony posílal 

ostatní doktory. Nebyla to dobrá doba. 

Uplynul týden dva a konečně se začala situace měnit k lepšímu. Nejdříve se mi vrátil cit do 

ochrnutých částí těla. Poté k mé velké úlevě dr. Wearová rozhodla, že se Voltovo tělo ponechá 

k poslednímu odpočinku tam, kde je. Uvěřila vysvětlení o záhadném otřesu půdy a náhlém 

zborcení části podzemních chodeb. Mohla jsem si gratulovat k vítězství o první místo lháře 

roku. A pak jednoho deštivého odpoledne, když jsem byla propuštěna do domácího léčení, se 

ozval ode dveří tlumený tón ohlašující návštěvu. 

„Vstupte,“ zahulákala jsem z postele a nadzvedla se třesoucími pažemi na loktech. 

Dovnitř vešel Carson a poprvé od nehody na Velétosu se mi podíval zpříma do očí. Pod 

paží svíral pracovní notebook a nervózně si po něm vyťukával prsty ostré staccato. Bílý plášť 

mi prozradil, že sem zavítal rovnou z práce. Unavené modré oči se zavrtaly do mých. 

„Pátý den od tvého propuštění a ty ses nehla z pokoje. Konec polehávání, je čas vyjít zase 

na světlo boží. Zítra večer se mnou zajdeš na večeři.“ 

Překvapeně jsem zamrkala a posadila se. S nedůvěrou jsem nakrčila nos a opatrně se 

pustila do sondování příčiny doktorova pozvání. Při rychlém pohybu mi hlava třeštila, jako by 

se v ní něco snažilo dostat ven a drápalo a škrábalo to o vnitřní stěny lebky. Bolestí se mi na 

okamžik zatmělo před očima, až se se mnou zatočil celý pokoj. Snažila jsem se soustředit. 

Místnost se i s doktorem přestala houpat. 

„Večeři? Proč tak najednou?“ 

„Za všechno může McKay.“ Doktor zavrtěl podrážděně hlavou. 

„Tomu nerozumím.“ Nepoznávala jsem svůj vlastní hlas. Zněl podivně dutě, jako hlas 

mrtvého. Vnitřně jsem se otřásla odporem. 



„Hned to vysvětlím. Zatímco ses tady vylízávala z ran – ke kterým vůbec nemuselo dojít, 

kdybys mě poslechla – odletěl jsem na misi se Sheppardovým týmem. Jednalo se o planetu, 

kterou nedávno navštívili Wraithi. Při průzkumu se objevila šipka a transportovala na palubu 

Rodneyho s poručíkem Cadmanovou. Než však stačila proletět branou, podařilo se jí sestřelit. 

Při prozkoumání jsme zjistili, že transportní zařízení může rematerializovat pouze jednu 

z uložených životních forem. Náhodou to vyšlo na McKaye. Když ho Zelenka úspěšně 

zhmotnil, vrátili jsme se sem a zjistili, že Rodney není ve svém těle tak docela sám.“ 

„Tomu taky nerozumím.“ Myslela jsem, že špatně slyším, ale doktor mě ujistil o opaku. 

„Neumím to přesně vysvětlit, ale nějakým záhadným způsobem se při materializaci do 

McKaye přesunulo i vědomí poručíka Cadmanové.“ 

„Děláš si ze mě legraci?“ 

„Vypadám tak?“ Doktor na mě upřel kamenný pohled. 

„No dobře, dobře. Ale jsi si vědom, že to, co říkáš, je šílené?“ 

„Jistě, že to zní neuvěřitelně. Přesto to bude nejspíš pravda – anebo se McKay zbláznil. To 

je další možnost. A mimochodem – jistě ti nemusím připomínat, že všechny šílenosti, které 

jsem ti v dobré víře říkal před cestou na Velétos a které jsi jako šílenosti taky odsoudila, se 

beze zbytku vyplnily.“ Doktorův hlas se ponořil do ublíženého tónu a oči zaplály 

spravedlivým rozhořčením. 

„Tak jo, já vím. Byla to velká chyba. Omlouvám se. Opravdu mě moc mrzí, že jsem tě tehdy 

neposlechla, Volt by ještě žil. Vyčítám si to každý den a vím, že tuhle vinu ze sebe už nesmyju, 

zůstane se mnou do konce života.“ Nastalo zaražené ticho, které nakonec Carson přerušil, 

když viděl můj nešťastný výraz. 

„Už se k tomu nechci vracet. Jen doufám, že pro příště si budeš brát dobře míněné rady 

ostatních lidí kolem sebe víc k srdci.“ 

Smutně jsem se pousmála a vstala z postele. Šlo to ztěžka.  Vydala jsem se nejistou chůzí 

na zesláblých nohou k doktorovi. 

„Vynasnažím se,“ slíbila jsem a s úlevou se sesunula na židli. Carson si povzdechl a 

pohledem se zatoulal k oknu. Nekonečně modrá obloha oslňovala svou intenzitou a v tmavém 

pokoji tvořila ostrý kontrast. Čtverec čistého jasu. Trpělivě jsem čekala, až se doktor probere 

ze zamyšlení. 

„Jde o to, že zítra má mít Rodney rande s doktorkou Brownovou a mě si přizval jako 

doprovod.“ 

„To je skutečně velmi divné.“ 

„Ano,“ přitakal Carson, „a ještě podivnější bylo, když mě o to prosil. Rozuměj, Rodney by 

nikdy nahlas nepřiznal, že to s ženami neumí a potřebuje napovídat. Pomalu začínám 

pochybovat o tom, zda to byl skutečně Rodney, s kým jsem dnes mluvil.“ 

„Každopádně to vypadá na pořádný trapas,“ odtušila jsem, „co je to za nápad vodit si na 

schůzku osobního poradce?“ 

„Právě proto tě potřebuju. Nechci tam jít sám a trčet mezi nimi jako páté kolo u vozu.“ 

„Aha, takže místo jednoho překážejícího kola tam budou raději rovnou dvě?“ Z představy 

společné večeře s doktorem McKayem poklesla má nálada ještě hlouběji pod bod mrazu, kde 

se dlouhé týdny stabilně držela těsně pod nulou. 

„Přesně tak,“ spokojeně pronesl Carson a obrátil se k odchodu. 

„Nemůžeš si najít jinou oběť?“ Zkusila jsem ho naposledy oblomit, ale dostalo se mi jen 

škodolibého smíchu. 

„Ne, půjdeš ty. Ber to jako určitou formu pokání za tvoje minulé hříchy. Prostě mi to 

dlužíš.“ 

„Do hajzlu se vším,“ ulevila jsem si hezky česky a rezignovaně přikývla na souhlas, „když 

to podáš takhle, tak mi asi moc možností nezbývá.“ Otráveně jsem se nahrbila na židli a 



zkřížila ruce na hruď. Carson si mou momentální podřízenost očividně užíval. Výraz jeho 

růžolící tváře by se dal přirovnat k měsíčku na jednom silně zapáchajícím místě. 

„Ber to z pozitivní stránky – dobře se najíme a strávíme jeden obyčejný večer zábavnou 

konverzací. O nic nejde.“ 

„No jistě, bude to samá taškařice. Mé nadšení nezná mezí,“ ušklíbla jsem se na 

rozloučenou a obrátila mysl k vážnému problému, který mi Carsonovým nekompromisním 

pozváním právě vznikl – totiž co si vzít zítra na sebe? 

 

Při prvním pohledu do zaskočené tváře Katie Brownové nám bylo okamžitě jasné, že s ní 

Rodney naši přítomnost na dnešní večeři nekonzultoval, což se vzápětí potvrdilo slovně. 

„Vážně ti o tom Rodney nic neříkal?“ Ujišťoval se Carson už po páté, když jsme pomáhali 

ke stolu přisunout další židle. 

„Ne,“ po páté nešťastně zopakovala Katie a se starostlivostí, která ji nenadále zaplavila, 

obrátila své oči k zachmuřenému doktorovi, aby se svěřila se svými obavami. 

„Víte, Rodney není poslední dobou ve své kůži.“ 

„Já vím, Katie,“ Carson ji soucitně poklepal po rameni a v očích doktorky Brownové se 

mihl záblesk nadějí. 

„Můžete mu nějak pomoci?“ 

Než však stačil doktor odpovědět, ozvalo se zasyčení odsouvaných dveří a do pokoje 

vstoupil McKay. Když nás s Carsonem spatřil postávat u stolu, zarazil se a s tázavým 

pohledem přistoupil ke Katie, která se jen plaše usmála a odešla do sousední místnosti pro 

předkrm. Jakmile se za ní zavřely dveře, chytil Rodney doktora popuzeně za paži. 

„Co tu, proboha, děláš, Carsone?!“ ucedil tiše mezi zuby. 

„Vždyť jsi mě sem pozval, Rodney!“ překvapeně ze sebe vysoukal doktor. 

„A on zas pozval mě!“ přidala jsem své polínko do ohně. 

Rodney přeskakoval vyděšeným pohledem z doktora na mě a obličej mu zbrunátněl. Než 

stačil projevit své podráždění, vrátila se Katie s velkou mísou salátu. 

„Tak, račte,“ vybídla nás ke stolu, „podává se první chod.“ 

Usadili jsme se s doktorem naproti sobě a střídavě pokukovali napravo a nalevo, kde 

seděli zaražený Rodney a rozpačitá Katie. Tohle vůbec nebude zábavný večer, pomyslela jsem 

si a pod tíhou vypjaté situace mimoděk začala muchlat cíp bílého ubrusu. Za všeobecného 

ticha zapálila doktorka Braunová dlouhou bílou svíčku ve stříbrném svícnu, který stál 

uprostřed stolu, a naložila nám na talíře salát. Sotva Rodney dostal svoji porci, pustil se 

ihned do jídla. A pak se do toho vložila poručík Cadmanová. 

„Co to provádíte, vy osle? Nejdřív přípitek!“ seřval ženský hlas Rodneyho. Tak vida, 

žádná večeře ve čtyřech, už je nás pět, pomyslela jsem si a koutkem oka zamžourala na 

McKaye. Netušil, že je mohu slyšet. Soustředila jsem se a napnula vnitřní sluch. Už jsem 

nepochybovala, kdo ve skutečnosti pozval doktora Becketta na dnešní rande. 

„Ehm, tak tedy…přípitek…na tebe Katie,“ nemotorně se postavil McKay a za vydatných 

rad nedobrovolné spolubydlící se vydal na nejistou cestu proslovu, který se záhy změnil na 

podivnou směsici chvály a koktání. V jednom jsem musela dát Carsonovi za pravdu – McKay 

toho o ženách vskutku mnoho nevěděl. Jeho znalosti by se v pohodě vešly do krabičky od sirek 

a ještě by se tam ztratily. 

„Jste legrační a milá…a…a…vůbec, musím přiznat, že Váš salát je vynikající, tak…zelený 

– jako všechno tady kolem. Je vidět, jak se Vaše práce promítá do…do všeho.“ Na Rodneyho 

čele se objevily krůpěje potu. Katie se nesměle usmála a pozvedla sklenici vína. Když jsem 

viděla, že přípitek ještě nekončí, usoudila jsem, že přišel čas, abych se do toho vložila a 

zachránila zbytky Rodneyho inteligence, jež se nyní nacházela na hranici idiotství, a hrozilo, 

že spadne ještě níž. 



„Výborně, skvělý přípitek. Tak na zdraví!“ rázně jsem ukončila počínající příval Rodneyho 

ódy na jeho vyvolenou a donutila tak všechny přítomné povstat. Sklenice zacinkaly, židle 

zavrzaly. Zachytila jsem doktorův pohled plný rozpaků. Ano, dnes bylo rozpačitostí nasáklé 

všechno. Byla bych přísahala, že i sklenice se chvěly pocitem trapnosti. Usrkla jsem víno a 

opět se přisunula ke stolu. Chtěla jsem se pustit do jídla, ale pohled na Rodneyho mi zastavil 

ruku s vidličkou na půli cesty k ústům. Za jásavého povzbuzování poručíka Cadmanové do 

sebe obrátil celý obsah sklenice. Chtělo se mi zalézt pod stůl a strčit si pěst do pusy, ale 

ovládla jsem se. Doktor Beckett hlasitě polkl a zakoulel na mě očima. Já přesunula pozornost 

ke Katie, která jen tiše zírala před sebe. Nastalo trapné ticho, jen tu a tam přerušované 

mlaskáním a cinkáním příborů. 

„No tak, Rodney! Nahoďte nějaké téma!“ hecoval ženský hlas svého schlíplého společníka. 

„Katie, musím říct, že jste tak…tak – “ Hledání vhodného přízviska si McKay doprovodil 

rozmáchlým gestem tak nešťastně, že při tom porazil hořící svíčku uprostřed. Ubrus vzplál, 

jako by ho polili benzínem. Bezpochyby za to mohla podivná látka, z které byl ušit. Katie ho 

před časem koupila od athosianského obchodníka a tehdy ji určitě ani ve snu nenapadlo, že 

jednou skončí v plamenech. Po vypuknutí požáru nastal krátký chaos, jak se všichni snažili co 

nejrychleji utéct z dosahu nenasytných plamenů. Panující zmatek vzápětí spláchly proudy 

vody, které se spustily ze stropu, když zabudovaný hlásič rozpoznal ohrožení. Horký dech 

ohně vystřídala ledová sprška. Vzdala jsem snahu skrýt se před umělým deštěm. Přes výkřiky 

doktorky Brownové jsem rozeznala rozzlobený hlas poručíka Cadmanové, který spílal 

zmatenému Rodneymu do všech stvůr pekelných. Nuda byla rázem zažehnána. Přece jen to 

bude zábavný večer, neodpustila jsem si v duchu drobnou ironii a přejela dlaněmi po vodou 

nasáklých modrých šatech, které se mi těsně přilepily na tělo a rychle ztěžkly. 

„Erin!“ 

Otočila jsem se po zvuku Carsonova hlasu. 

„Pod stůl!“ ukázal před sebe a zatáhl mě s sebou do těsného prostoru ohořelého nábytku. 

„Vskutku příjemný večer!“ uchechtla jsem se a opatrně poklekla vedle skrčeného doktora. 

Příval vody zvolna slábnul. Ze svého úkrytu jsem viděla, jak se nohy doktora McKaye 

připojily k nohám doktorky Brownové. 

„Omlouvám se, Katie,“ pronesl Rodney jistým hlasem a já poznala, že nad ním převzala 

vládu jeho společnice, „byl to jedinečný večer a já ho takhle pokazil. Opravdu se mi líbíte a 

nepochybujte o mém zájmu o Vás. Protože zájem mám – veliký. Musím teď odejít, ale 

předtím-“ Nohy se k sobě přiblížily a pokojem znělo jen šumění vody. 

„No, Carsone, co teď?“ prohodila jsem a opřela si bradu o pokrčená kolena. 

„Až přestane pršet, zajdeme si na šálek horkého čaje.“ 

„Dobrý nápad.“ 

 

 

 



12. Kastík a Slizoun 

Ahoj Erin, 

 

Kolya byl zase na základně. Neviděla jsem ho, ale podle chování hlídek jsem si dokázala 

odvodit aspoň tohle. Doby, kdy se mnou občas některý z vojáků promluvil pár slov, byly 

nenávratně pryč. Kletba nefungovala a strach z pomsty mrtvé čarodějky zmizel i u těch 

nejpověrčivějších ve chvíli, kdy našli úkryt zakletého amuletu a s pomocí dalších čarodějů ho 

zničili, aby nemohl veliteli škodit. 

 

 S Wraithem jsme probírali jejich vesmírné lodě. Zajímalo mě, nakolik jsou živé. Jak 

rostou, jestli jsou vnímající na takové úrovni, aby mohly komunikovat s posádkou nebo mezi 

sebou. No, vlastně, ani ne probírali – ptala jsem se. Jeho odpovědi, pokud vůbec odpověděl, 

byly nic neříkající a stručné. Když jsem se ho pokusila k nějaké reakci přimět, stáhl se úplně. 

Po necelých třech týdnech se u něj už zase projevoval hlad. Možná mu nepřidala ani má 

přítomnost a stálé dotazy, kterými jsem ho zahrnovala. Vzpomněla jsem si, jak se se mnou 

snažil mluvit, když jsem sem před nekonečně dlouhou dobou přišla. Teď občas něco prohodil, 

zavrčel, vzdychl, ale většinou se neprojevoval. Také jsem se odmlčela. Chodila jsem po cele a 

po zkušenosti se sponkou jsem jedním okem hlídala společné okno. 

Abych se nějak zaměstnala, začala jsem sama se sebou hrát hru – kdo vydrží mlčet déle. 

Předem bylo jasné, že nemám šanci, ale dva dny mi to vydrželo. Vždycky jsem se nadechla, 

abych něco řekla, zarazila jsem se a nechala pusu zavřenou. Třetí den už jsem se musela 

zakousnout do kloubu na ruce. Právě jsem si pomyslela, že dál mlčet nevydržím, otočila se a 

oči mi automaticky přejely přes chodbu a dveře. Vždycky jsem kontrolovala, jestli nejsou 

v doslechu nějací Geniové. Nechtěla jsem, aby věděli, že si povídáme s Wraithem. Pořád jsem 

doufala ve společný útěk, který bude jednoduší, když si budou myslet, že se na mě chce 

jenom nakrmit, jakmile bude mít příležitost, a já že mám strach. Po pravdě jsem nevěděla, 

jestli útěk přežiju, když budeme utíkat společně, ale sama jsem šanci neměla. Pořád jsem 

věřila, že Ace přesvědčím ke spolupráci a že on dokáže ovládnout svůj hlad, než se na nějaké 

opuštěné planetě rozejdeme. Přemýšlení, které nebylo rušeno hlasitými projevy, mě přivedlo 

na několik zajímavých nápadů. Nejméně jeden z nich jsem mohla začít realizovat téměř 

ihned, jakmile se dám s Wraithem zase do řeči. 

Ale nápad se mi vykouřil z hlavy, sotva jsem otočila hlavu ke vchodu do vězení.  Nebyli 

jsme sami. 

 

Dveře byly pootevřené a v jejich rámu stála malá postavička. Zamrkala jsem. Dítě ve 

vojenském komplexu? Asi osmiletý chlapec stál na prahu vězení a zvědavě si nás prohlížel. 

Oči se mu pořád vracely k prostřední cele, kde v polostínu seděl Ace. Váhavě udělal pár 

kroků k zamřížovaným dveřím jeho cely. Zadržela jsem dech. To ne! Wraith se pomalu zvedl 

a došel až ke dveřím. Chytil se tam mříží a zadíval se na chlapce. Ten, s hlavou na stranu a 

vráskou mezi obočím, přistoupil ještě blíž. 

„Ahoj,“ řekla jsem potichu. Nevěděla jsem, jak ho odlákám, ale musela jsem to zkusit. 

Otočil hlavu směrem ke mně a chvilku si mě prohlížel. Nijak jsem ho nezaujala. Tvor vedle 

byl mnohem zajímavější. Stoupla jsem si co nejblíže k mřížím, abych na něj viděla a pokusila 

se znovu: „Kdo jsi?“ 

Ode dveří se ozval smích a pak promluvil známý hlas: „Nenech se ovlivnit, Kastíku, a 

dobře si to tady prohlédni.“ Velitel pomalu došel k chlapci a položil mu ruku na rameno. Ten 

k němu zvedl hlavu, pohnul se, aby se zbavil Acastovy ruky, a pak udělal ještě dva kroky 

k Wraithově cele. Už byl přímo u mříží. Ace stál bez hnutí, žluté oči upíral dolů na chlapcův 

obličej. Kolya spustil ruku k opasku a vytáhl pistoli. Významně se zadíval na Wraitha a 



potom krátce pohlédl i na mě. V jiném případě bych se stáhla někam, kam by na mě nebylo 

tolik vidět, ale tentokrát jsem s hrůzou sledovala, jak chlapec pomalu zvedl ruku a položil ji 

na dlouhé wraithské prsty, obtočené kolem mříží. Oči mi zatěkaly mezi Kolyou a Wraithem. 

Ten už se nedíval na chlapce, ale na velitele. Zuby měl obnažené v tichém zavrčení a z očí mu 

vyšlehla taková nenávist, jakou jsem u něj předtím ještě nikdy neviděla. Hned ji ale skryl za 

víčka, pustil se mříží a odešel do stínů. Přes Kolyovy rty přešel sotva znatelný úsměv a pistoli 

vrátil na původní místo. 

Chlapec se chvíli díval za Wraithem, pak trochu pohrdavým pohledem přejel mě, vrátil se 

k veliteli a odešli. Zhluboka jsem se nadechla. Při té nečekané návštěvě jsem úplně zapomněla 

dýchat. 

Pomalu jsem se vzdálila od mříží a sedla si pod společné okno. Opřela jsem se o zeď, 

zavřela oči a trochu se usmála. Už zase jsem byla rozhodnutá vyhrát svou malou soukromou 

hru. Navíc jsem teď měla dost námětů k přemýšlení. Malý Kastík. Acastus? Měl stejné jméno 

jako velitel. Kdo to byl? Syn nějakého příbuzného, podřízeného, někoho z fan klubu velitele 

Acasta Kolyi? Nedovedla jsem si představit samotného velitele jako otce, ale znala jsem ho 

jenom z jediné strany. Nezdálo se, že by se tady chlapec bál. Byl to první Wraith, kterého 

viděl? Při vzpomínce na jeho setkání s Acem jsem si trochu povzdechla. Ani Geniiům se 

wraithské sklizně nevyhýbaly a vždycky museli obětovat mnoho svých lidí, aby mohli ostatní 

pracovat na zbraních, které by jednou mohly Wraithy vyhladit. Ne. Geniiové vůbec nebyli jiní 

než my. Bránili se ze všech sil a využívali k tomu každého prostředku, který se jim naskytl. 

 

„Bála ses,“ ozvalo se mi nad hlavou. To nebyla otázka, ale konstatování. Ace stál těsně u 

okna a shlížel na mě. 

Zvedla jsem se a otočila k němu. „Jistě.“ V duchu jsem jásala. Promluvil první. Vyhrála 

jsem! „Každý druh se bojí o své mladé a brání je. To by měl vědět i brouk. Nebo o lidech 

nevíš nic, než to, že jsou chutní?“ 

Wraith potřásl hlavou a zachmuřeně se podíval na ruce, které jsem si volně položila mezi 

mříže okna tak, že mi od zápěstí visely do jeho cely. „To, a kde je najít – víc vědět 

nepotřebujeme. Ale tohle mládě nebylo tvoje. Bylo tvých nepřátel.“ 

Hlavou mi bleskla vzpomínka na jeho reakci, když jsem se ptala na čarodějku. „Jsi jenom 

Wraith,“ povzdechla jsem si, „to nepochopíš.“ Zadíval se na mě s očekáváním, ale já nechtěla 

pokračovat v debatě o mě, chtěla jsem se zeptat na něco jiného. „Měl jsi zlost.“ 

„Jistě,“ opakoval po mně. 

„Znáš ho? Kdo to byl?“ 

„Velitel Acastus Kolya, Genii.“ 

„Vtipné,“ zvedla jsem trochu jeden koutek úst. „Ten chlapec.“ 

„Nevím, ale občas mi přivedou někoho ukázat.“ 

„Tobě?“ rozesmála jsem se. „Tohle bylo naopak.“ Smích mě přešel, když jsem se na něj 

podívala. „A ty to víš,“ dodala jsem potichu. Neuhlídal zlobný záblesk v očích a pak se znovu 

významně podíval na mé ruce. Pomalu jsem je sunula zpátky. Nechtěla jsem ho provokovat, 

jenom jsem při své hře na mlčení došla k závěru, že si Wraith musí natolik zvyknout na mou 

přítomnost a případnou dosažitelnost, aby ho nenapadlo při útěku na mě útočit. A to zvykání 

se muselo dít sice pomalu, ale váhat jsem s ním nemohla. To byl ten nápad, na který jsem 

skoro zapomněla při nečekané návštěvě dvou Acastů. Přes nepříjemnou zkušenost při 

posledním fyzickém kontaktu, jsem byla rozhodnutá prosadit si svou. Levou ruku jsem už 

měla na své straně mříží a spustila jsem ji podél těla, pravá ještě otálela na okně. Než jsem ji 

protáhla, přistála mi na ní jeho levačka. Nebyl to útok. Jenom mě chytil, abych ruku nemohla 

stáhnout z jeho dosahu. 

„Nevíš, s čím si zahráváš,“ zavrčel. Všechno se kolem mě projasnilo. Vypadalo to, že na 

celé okolí padla bílá mlha, která nezastírala obrysy, ale zvláštně je zvýrazňovala. A moje 



vnímání se měnilo dál. Cítila jsem divné, neznámé věci. Bylo jich tolik, že jsem je jen těžko 

zvládala. Nejhorší byl oheň, který mě stravoval zevnitř. Nedal se uhasit. Nedal se ovládnout. 

Pálil, až zůstala jen bolest, která rostla. Nakonec se přese mne přehnala jako poryv. 

S výkřikem jsem vytrhla ruku z Wraithova sevření a dopadla o pár kroků dál na zem. 

Stočená do klubíčka jsem lapala po dechu. 

Z vedlejší cely se ozval divný zvuk. Otočila jsem se. Ace nebyl za oknem vidět. Pomalu 

jsem se zvedla a šla se podívat, co se stalo. Oknem jsem nic neviděla, ale po pár vteřinách se 

mříží chytila bílá ruka a Wraith se vytáhl ze země, na které pod oknem ležel. Vypadal ještě 

bledší než obvykle. Chvíli jsme stáli proti sobě, oddechovali jako po dlouhém běhu a dívali se 

na sebe. 

„A tohle bylo co?“ zeptala jsem se nakonec. 

„Hlad,“ zašeptal. 

Nechápu to, Erin. Jestli je tohle wraithský hlad, jak s ním může žít? A jak jsem se k němu 

dostala já? Vypadalo to, že vznikl nějaký přenos myšlenek mezi Acem a mnou. Musím to 

prozkoumat blíž. 

Nashledanou                      Ája 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ahoj Erin, 

 

ten divný zážitek mě na chvíli zaměstnal. Ještě pořád jsem neměla chuť se na wraithský 

hlad vyptávat, ale jednou se určitě dostaneme i k němu. Jestli tedy zrovna já nebudu přímým 

účastníkem krmení. 

 

Zatím jsme stáli proti sobě a asi na mě bylo znát víc zvědavosti než strachu, protože Ace 

stáhl rty, až se ukázaly špičaté zuby a natáhl ke mně ruku. Ustoupila jsem. Zasmál se a položil 

na okno sponku. Počkala jsem, až poodejde a rychle jsem po ní sáhla. 

Ale hned jsem ji pustila zpátky a ustoupila k zadní stěně cely. Uslyšela jsem kroky, které 

se blížily k vězení. Přišli strážní a odvedli Wraitha. Sotva se za nimi zavřely dveře, popadla 

jsem sponku a zastrčila si ji dozadu do vlasů. Právě včas, protože vzápětí přišli vojáci a začali 

prohledávat vedlejší celu. Ještě neskončili a objevili se další strážní. Zastavili se u mých dveří. 

Odemkli a otevřeli dveře. Zůstala jsem stát, jenom jsem pozvedla obočí. Strážný vešel 

dovnitř, chytil mě za loket a vyvedl před celu. Nezastavili jsme se, jak jsem očekávala. Vedli 

mě do části komplexu, kde jsem ještě nebyla. Nakonec jsme vešli do ostře osvětlené, prázdné 

místnosti. Jediný rušivý prvek byly dveře, kterými jsme vstoupili, a velké okno 

z neprůhledného skla. Alespoň z mé strany neprůhledného. 

Strážný zavřel dveře a já osaměla. Chvíli jsem se rozhlížela, zkusila jsem otevřít dveře, 

pokoušela jsem se prohlédnout tmavé sklo, ale dveře byly zamčené, sklo tmavé a nic 

zajímavého k vidění tam nebylo. Sedla jsem si ke stěně pod sklem, zavřela oči a pokoušela se 

představit si cestu, kterou jsme šli. Čím lépe budu znát místo, kde se nacházím, tím snazší 

bude jednou další útěk. Znovu jsem si představovala každou křižovatku, každé dveře, každou 

možnost, jak se dostat zpátky na denní světlo. Nechtěla jsem myslet na slunce a hvězdy. Za 

jak dlouho je zase uvidím? Cítit vítr, slyšet oceán – musela jsem hned přestat! Nedechla jsem 

se a otevřela oči. Takhle se ven nedostanu. 

Vzpomínky mě tak zaskočily, že jsem ani neslyšela otvírání a zavírání dveří. Ace stál pár 

kroků ode mě. Než jsem se zvedla, už byl na dosah. Na pravé ruce měl stále kovovou zábranu, 

ale levačkou neomylně zamířil do mých vlasů. Trhla jsem sebou a na poslední chvíli uhnula. 

Letmo se mi dotkl prsty ramene a já znovu ucítila jeho strašlivý hlad. Rozběhla jsem se na 

druhý konec místnosti. Zavrávoral a opřel se dlaní o zeď, ale hned se obrátil směrem ke mně. 



Naštěstí byl tak vysílený, že se nemohl pohybovat moc rychle, takže jsem zvládla mu 

uniknout ještě několikrát. Ale prostor, ve kterém jsem mohla utíkat, se stále zmenšoval. 

„Tak už to vzdej,“ zasípal, když jsme se na okamžik zastavili proti sobě. 

„Pořád žiju, takže ne,“ vydechla jsem. Vzduch v plících mě štípal. Udělal pár kroků, já 

couvla a narazila jsem zády na zeď. Moc šancí už jsem neměla. 

Vsadila jsem všechno na jednu kartu a rozběhla se ke dveřím. Wraithovy natažené ruce 

jsem minula o pár milimetrů a doufala v zázrak. Stal se. Dveře se otevřely a já proběhla 

nejvyšší rychlostí, jaké jsem byla schopná. Slyšela jsem, jak se dveře za mnou zabouchly, a já 

vletěla do Kolyových roztažených paží. 

Smích, který jsem uslyšela vzápětí, byl divně udýchaný, slizký a lepkavý, stejně jako hlas, 

co se mi ozval za zády. 

„To bylo zajímavé představení, veliteli. Doufám, že bude mít podobně dobré 

pokračování.“ 

„Všechno záleží na naší dohodě,“ odpověděl Kolya. Pořád mě držel a já se nemohla 

pohnout a uniknout z dosahu toho slizkého hlasu, který se mi ozýval přímo za zády. 

„Vždyť víte, že vám nemůžu nic slíbit. Ale jak jsem už říkal,“ hlas se zarazil a pak zazněl 

ještě blíž. „mohu se přimluvit.“ 

Znovu jsem se pokusila Kolyovi vykroutit. Lepkavý hlas zněl tak blízko za mnou, že jsem 

na krku ucítila závan dechu. Velitel mě ale držel pevně. Připadala jsem si jako štít mezi ním a 

tím odporným hlasem a vůbec se mi to nelíbilo. 

„Potřebuji odpověď hned,“ řekl Kolya příkře. Pak otočil hlavu a pokývl na jednoho 

z vojáků. Ten přistoupil a vytáhl elektrický obušek. Kolya mě konečně pustil a já mohla 

ustoupit a otočit se. 

Na krok od nás stál vysoký bledý muž v bílém obleku. Světlé řídké vlasy měl připlácnuté 

k hlavě a kůže nejenom na obličeji, ale i na krku a rukou měla divnou nazelenalou barvu a 

vypadala vlhce, pórovitě. V ústech, za širokým úsměvem, vykukovalo několik začernalých 

zubů. 

Ještě jsem o krok couvla. Voják mi přitiskl elektrický obušek na lopatku, ale výboj 

nepustil. 

 

Bledý muž se dál o něčem dohadoval s Kolyou. Ten rozhovor byl dlouhý a pro mě 

nesrozumitelný. Začal dávno před tím, než jsem se k němu připletla já. Slizoun se kroutil, 

dělal různé narážky, ale velitel chtěl konečně jasnou odpověď na jakousi svoji otázku. Ta po 

dlouhém otálení zněla NE. Velitel přikývl a s několika vojáky vešel do místnosti, kde byl stále 

zavřený Ace. 

Na chodbě jsem zůstala jenom já se strážným a bledý muž. Ten se podíval na zavřené 

dveře, na strážného a nakonec se zaměřil na mě. Začal se pohupovat ze špiček nohou na paty 

a něco si pobrukoval. Pak natáhl obě ruce dopředu směrem ke mně a já couvla. Probudila 

jsem se na zemi po elektrickém výboji. 

Bledý muž stál u zdi vedle dveří do místnosti, kde jsem se předtím honila s Wraithem, a 

pár vojáků postávalo kolem něj jako na stráži. Kolya vyšel ze dveří. Nechal je pootevřené a 

usmál se na bledého muže, když ho bral kolem ramen a vedl dovnitř. Směrem ke mně se ani 

nepodíval. Neslyšela jsem, co muži potichu říkal, ale pár okamžiků potom, co vešli, se ozval 

křik. Kolya a vojáci vyšli ven. Mezi sebou vedli Ace. Můj strážce mi pomohl na nohy a 

všichni jsme šli zpátky do vězení. Pokoušela jsem se znovu letmými pohledy mapovat okolí, 

ale myšlenky mi pořád utíkaly k tomu, co se stalo. Navíc blízkost Wraitha a velitele mi na 

klidu taky nepřidávala. I když Wraith vypadal mnohem lépe, než předtím. Snad mu to nějakou 

dobu vydrží. 

 



Potřebovala jsem to pořádně promyslet. Ušklíbla jsem se, když jsem si uvědomila, že se 

těším, až mě zavřou zpátky do vězení a já budu mít čas na rekapitulaci. 

 

Erin, pořád mám v hlavě zmatek. Aspoň jsem si srovnala události, když jsem Ti je 

popisovala, ale nevím, jestli v nich budu mít někdy úplně jasno.                  Ája 

 

 

 



13. Trinity 

Celé by se to dalo shrnout jedním slovem – fascinující. Ano, do posledního pokrouceného 

wraithského znaku jsem byla obsahem sdělení onoho textu nanejvýš znepokojena. Zdali mé 

pocity byly spíše nadšeného či úzkostného rázu, jsem zatím nedokázala rozlišit, nejspíš od 

všeho trochu. Čekala jsem od toho zároveň více i méně, a proto jsem se bezprostředně po 

dočtení „Kamenného proroctví“ zmítala v dosti rozporuplné směsici emocí. Každopádně jsem 

pojala vůči wraithskému rozsahu vědomostí a interpretaci výsledků studia „Daru“ velký 

respekt. Informace o podstatě mimosmyslových schopností naplňovaly tu polovinu očekávání, 

která počítala s mnohem menším dílem. Oproti tomu druhá část se zdaleka nedočkala 

takového naplnění, jaké bych si bývala přála. Pokud došlo na konkrétní způsoby mentální 

ochrany a obrany, proroctví se stávalo až otravně neurčitým a záhadným. 

Promnula jsem si unavené oči a schovala je na chvíli do uklidňující temnoty dlaní. Ve tmě 

se mi lépe přemýšlelo. Zavrtěla jsem se na židli a přesunula váhu na lokty opírající se o kdysi 

bílou desku stolu, nad jejíž nevinností už dávno převzaly vládu kofeinové skvrny vytvářející 

rozsáhlou mapu více či méně lepkavých ostrůvků dle stáří „nehody“. Na divoce flekatém 

povrchu nyní ležela malá kamenná tabulka, do níž jsem vkládala tolik nadějí a s níž jsem si 

momentálně nevěděla rady. Za ní tiše vrněl stříbrný notebook a modrým světlem plochy mi 

ozařoval zakrytou tvář. Zbytek pokoje zůstal zahalen v temnotě půldruhé hodiny ranní, neboť 

pod chladným jasem umělého osvětlení nabývalo od jisté doby podráždění mých zorniček na 

intenzitě. 

„Jak mi tohle má pomoci?“ zeptala jsem se bezradným hlasem do všeobjímající temnoty 

svých dlaní a pomalu odkryla tvář. Přede mnou se roztančily duhové kruhy světla. Příliš jsem 

tlačila rukama na víčka. S pochmurným výrazem jsem čekala, až protivně barevné mžitky 

skončí zběsilé dovádění a pak si nahlas teatrálně vzdychla. Neulevilo se mi. Vzdychla jsem 

znovu. Když se ani podruhé nedostavil kýžený pocit úlevy, zlostně jsem si odfrkla a vrátila se 

zpátky k pavoučím znakům na kamenném kvádru. Text jsem už zdlouhavým šifrováním uměla 

zpaměti, přesto jsem ze zvyku bloudila očima po jednotlivých řádcích a v duchu si je 

tvrdošíjně opakovala. Stylisticky mi to trochu zavánělo Nostradamem, ale pak jsem si 

uvědomila, že pokud by nějaké proroctví bylo napsáno jasně a pochopitelně, ztratilo by na 

„důvěryhodnosti“. Od vizí se tak nějak očekávalo, že dokážou jen lehce naznačovat, protože i 

budoucnost leží za mlhou více či méně pravděpodobných možností. Nestačilo mi „jen“ vidět, 

důležité bylo vidět v co nejširších souvislostech, abych věděla, co přesně se na mně 

v budoucnu chystá. 

„Fyzická realita je jen iluze vytvořená z psychického vědomí,“ drmolila jsem monotónním 

hlasem a urputně se snažila svým rozumem obsáhnout význam těch myšlenek v celé jejich 

hloubce. Zatím jsem nechápala nic. Smysl mi stále úspěšně unikal. Žádné Archimédovo 

osvícení při koupeli se nekonalo. Žádná „heuréká“, kterou bych si mohla zakřičet. Zatím ne. 

„Mimosmyslové vnímání je základním způsobem, kterým naše vědomí přijímá informace. 

Odráží pravou skutečnost. Existuje více druhů vědomí než fyzických forem a každé z nich má 

odlišnou strukturu vnímání. Nad fyzickým světem existuje skutečná realita – abychom ji viděli, 

je nutno odvrátit pozornost od materiálního světa, vypnout fyzické smysly a soustředit vědomí 

na vyšší psychické vlny, které nám pomůžou přejít přes koordinační body…“ Připomněla jsem 

si, že zmiňované body představují jakési kanály, kterými prochází energie z jedné reality do 

druhé a snažila si představit, jak takové body asi vypadají.  Začala mě z toho bolet hlava. 

Přitiskla jsem pěsti na prošedivělé skráně a čekala, až vlna bolesti odezní. 

„Důležitá je existence subordinačních bodů, v jejichž blízkosti se síla přenosu energie 

násobí. Tyto transformátory mění energii vysílaných myšlenek na fyzickou hmotu. Když 

myšlenka dosáhne dostatečné intenzity, přitáhne energii subordinačního bodu a je jím živena. 

Její síla se tak mnohonásobně zvýší.“ Zanechala jsem marného boje pochopit nepochopitelné 



a přesunula pozornost z úvodní části k samotnému proroctví, z kterého na rozdíl od vědecky 

šílených pasáží vyznívalo šílenství alespoň poeticky. 

„V roce Bílého rohu natáhne se přes nebesa krvavá clona, v ní zahlédneš pětiset hvězd, 

předzvěstí Trojportálu. Osvítí špici z křišťálu, v něm myšlenky vyrostou. Jeden kruh se 

uzavírá, přesmyčkou osa ztrácí konce i počátku. Tři cesty spojí lidské maso s probuzeným 

darem a v portálu zjeví se průchod. Síla pohne zemí, spletená z bílých vlasů spoutá čas. Na 

rozcestí padne tma, dokud cizinka nezvolí cestu. Nejlepší skrýš je pod svícnem. Jen 

rovnocenné spojenectví dosáhne úspěchu. Fialové nebe nežádá oběti.“ 

Jako tolikrát předtím, i nyní jsem si kladla otázku, zda jsem vše přeložila správně. 

Nespočetné kontroly však neodhalily z mé strany žádné pochybení. Otevřeným oknem zavanul 

studený mořský vzduch a donutil mě zvednout se od stolu. 

„Nesnáším hádanky,“ postěžovala jsem si notebooku, než jsem ho několika rychlými 

pohyby ruky poslala k zaslouženému odpočinku a sama vklouzla do ledové postele. Tu noc, 

ačkoliv jsem spala přikrytá po bradu, mnou otřásala zimnice. Z neklidného spánku jsem 

procitla unavená, prochladlá a naštvaná. 

 

Dr. Carson Beckett zastihl Erin v mrzuté náladě. Den předtím zastihl Rodneyho v ještě 

mrzutější náladě. A proto při prvním pohledu do zachmuřené McKayovy tváře, která se 

znenadání objevila ve vstupních dveřích atlantské knihovny a jejíž výraz se od včerejšího 

večera nezměnil, nemusel dvakrát přemýšlet, zda být svědkem dalšího konfliktu. Tempem 

hodným závodního chrta vycouval z knihovny a na chodbě už vzal otevřeně do zaječích, aniž 

by ztrácel čas ohlížením. Bylo známou skutečností, že se jeho dva nejlepší přátelé „nemusejí“ 

ani za normálních okolností, natož za situace, kdy se pod tíhou problémů ocitli pod tlakem. 

Střetu se již nedalo zabránit a rozpoložení těch dvou slibovalo, že tentokrát bude jejich 

„výměna názorů“ obzvlášť bouřlivá. 

 

Přítomnost Erin v knihovně dr. Rodneyho McKaye zaskočila. Pracovní doba jí začínala až 

za hodinu, ale Erin si očividně přivstala a jako správné ranní ptáče se energicky hemžila po 

celé knihovně a zuřivě se oddávala své pracovní náplni. Rodney se znechuceně ušklíbl 

pracovní extázi, která z knihovnice vyzařovala, aniž by si uvědomil, že při plném zaujetí 

vlastní prací vypadá stejně ne-li hůř. Uprostřed místnosti přešlapoval Carson a líně přihlížel 

Erinině zběsilému tempu. Na sobě měl ještě civilní oblečení a se zářícím pohledem živě 

vyprávěl cosi o skotských útesech. Erin ho nevnímala, nebo to tak alespoň vypadalo, ale 

Carsonovi to podle všeho vůbec nevadilo a s nadšením plynule přešel z nezáživného líčení 

romantických přírodních scenérií k mnohem nudnější historce o rybaření. Rodneyho píchl u 

srdce osten žárlivosti, když mu došlo, že JEHO nejlepší přítel, známý svými „protiranními“ 

sympatiemi, si nejspíš přivstal kvůli někomu tak nedůležitému a nepříjemnému jako byla 

knihovnice. 

„Ahoj, Carsone, tebe bych tady v tuhle dobu nečekal,“ zahlaholil zdánlivě bezstarostným 

hlasem a se špatně skrývanou záští obrátil pozornost k drobné ženě, která se prudce otočila 

od jednoho z vysokých regálů a s pohrdavým ušklíbnutím mu pohled oplatila. Dlouhé hnědé 

vlasy se jí v neuspořádaných vlnách divoce kroutily po zádech a padaly do tváře. Čelenka 

z černého hedvábí, kterou se snažila skrýt prošedivělé skráně, nedokázala zkrotit bujnou hřívu 

a pár šedivých pramenů si již našlo cestu z jemného vězení a svou barvou jen zvýrazňovalo 

zneklidňující kontrast mladé tváře s popelavým znakem stáří. Šedá uniforma na ní volně 

visela a podtrhovala celkovou bledost pleti a velké oči se zneklidňujícím třpytem. 

„Ahoj, Rodney,“ zablekotal Carson a napjatě se zadíval střídavě na zasmušilou Erin, která 

s rukama překříženýma na prsou pozorovala nevítaného návštěvníka a na Rodneyho, jehož 

úsměv byl upřímnost sama, „víš, v noci se mi nějak špatně spalo a tak jsem si udělal takovou 

menší ranní procházku po městě a –“ 



„A skončil čirou náhodou tady. Jak…překvapivé.“ 

„Jo, přesně tak, Rodney. No, ale teď už musím na ošetřovnu. Tak se tu mějte.“ Poslední 

slova dr. Becketta už doléhala zpoza zavírajících se dveří.  Knihovna se ponořila do ticha. 

Nakumulované napětí neviditelně jiskřilo, a kdyby v tu chvíli někdo škrtl sirkou, muselo by 

zákonitě dojít k výbuchu. Rodney mlčky přistoupil k ovládacímu pultu ve středu místnosti a 

pustil se do vyhledávání informací. Erin se otočila zpět k policím s tabletami a probírala se 

dál pravděpodobně největším křišťálově jasným shromaždištěm dat v galaxii Pegas. 

  „No, slyšel jsem, že na tobě v poslední době čas docela zapracoval, ale hlavu bych si 

s tím nedělal.  Ostatně šediny bývají považovány za znak moudrosti.“ 

„McKayi, laskavě odpal. Tohle je to poslední, s čím bych si dělala hlavu. Spíš bych se na 

tvém místě ještě jednou pořádně zamyslela nad možným rizikem v projektu Arcturus. Víš, do 

této doby jsem si myslela, že každý má pro své ego nastavené určité hranice, kam se odváží 

sám sebe vyvyšovat. Jak je vidno, spletla jsem se.“ Erin zůstala otočená zády, ale ostrý tón 

jejího hlasu by dokázal rozpůlit tucet hedvábných kapesníčků v letu – najednou. 

„Cha chá, ano. Průměrní jedinci se pletou často, což je většinou důsledkem toho, že 

přemýšlejí nedostatečně nebo vůbec.“ 

„Při takovém pokusu by to chtělo trochu pokory – v tvém případě spíš několik náklaďáků – 

a vzít v úvahu, že to třeba nemusí vyjít.“ 

„Ale ono to vyjde! Jsem si tím jistý!“ Rozohnil se McKay a přestal s prací v databázi. 

„Kde jen bereš tak neuvěřitelně drzou jistotu? Vážně si myslíš, že jsi chytřejší než 

Antikové? Že ti stačí několik dní na to, abys vyřešil všechny komplikace, které se naši 

předkové snažili odstranit celé roky? Jsi tak zaslepen vlastním IQ, že bys přehlédl jakékoliv 

varovné signály, i kdyby ti je vypálili žhavým železem přímo mezi oči.“ Erin obešla 

půlkruhový pult z druhé strany a postavila se čelem k Rodneymu, kterému začala brunátnět 

tvář. 

„Chceš mi promlouvat do svědomí? Já vím, co dělám, takže si zametej na svém dvorečku a 

nepleť se do věcí, které nemůžeš pochopit. Je to největší objev všech dob a až to zprovozním, 

získáme nevyčerpatelný zdroj energie a pro Wraithy to bude znamenat začátek jejich konce. 

To přece za trochu rizika stojí.“ Rodney už zpola křičel a doprovázel se divokými 

gestikulacemi, za něž by se nemusela stydět lecjaká zkušená hysterka. 

„Projevem pravé moudrosti je přiznat si, že něco nevíme, když to nevíme. A Radek se 

zmínil, že zatím netušíte, co se pokazilo při první zkoušce. Ostatně Collins by to jistě potvrdil, 

kdyby neležel usmažený radiačním zářením v márnici.“ Erininy zorničky se prudce zúžily a 

duhovky zaplály stříbřitým svitem. Na rukou křečovitě svírajících hranu pultu hlasitě 

zakřupaly klouby. Kdyby se dr. McKay sám nenacházel v podobném stavu, tváří v tvář 

rozzlobené Erin by další slova zvážil lépe. Ovšem ve svém rozhořčení neviděl a neslyšel nic 

než vlastní osobu, která byla právě nespravedlivě obviněna z lehkomyslnosti a – jen považte tu 

nebetyčnou opovážlivost – z arogance a hlouposti. To si prostě žádalo nějakou údernou 

odezvu. 

„Že Zelenka často tápe tam, kde já dávno vidím za roh, není nic překvapivého.“ Rodney 

vypnul hruď a podoben Zelenkovým holubům zvedl pyšně bradu. „Collins padl za oběť 

nešťastné souhře náhod. Je mi ho líto, ano, cítím se za to zodpovědný, a o to víc mám zájem 

na tom, aby jeho smrt nebyla zbytečná. Nehody se prostě občas stávají, důležité bylo, že jsme 

se z té chyby poučili, takže z toho vzešlo aspoň něco pozitivního, což se u tragického skonu 

vojína – jak se jen jmenoval, Walt..Voolt, aha, Volt! – říct nedá.“ McKayův prst se 

dramaticky zvedl jen pár centimetrů od nosu pobledlé knihovnice, která zaraženě couvla. 

Křídově bílý obličej ještě o odstín zesinal, ramena poklesla a celá jako by se schoulila do 

sebe. Ale ani náhlý obrat v postoji, jenž se v mžiku zlomil z výhrůžného na poražený, 

nedonutil zpomalit McKayovo chrlení jedů. 



„No, jen řekni, co Atlantida získala za jeho smrt? Pár bezvýznamných blábolů wraithských 

šílenců, zřejmě v tu dobu nadopovaných drogami, jejichž přínos pro naše blaho je roven nule. 

Co dál? Už nic? Hlavně, že sis užila příjemný výlet na –“ Vzduchem prosvištěla malá dlaň a 

s bolestnou přesností zasáhla cíl. Rodney se zapotácel a překvapeně si přitiskl dlaň na 

pulzující tvář, která pomalu začínala nachovět. Zhluboka se nadechl k chystanému protestu, 

na poslední chvíli si to však rozmyslel a s nervózním odkašláním odpojil z databáze svůj 

notebook. Se strnulým výrazem a rudou lící vyrazil dlouhými kroky z knihovny, aniž by 

věnoval Erin jakýkoliv další pohled. Trvalo ještě dlouho, než se Erin pohnula z místa. Pak se 

zády svezla po ovládacím panelu, kde ztěžka dosedla na nablýskanou podlahu, přitáhla si 

nohy k tělu a s tváří zabořenou mezi koleny se dala do pomalého počítání. Když došla k číslu 

575, konečně dospěla k názoru, že je dost klidná na to, aby vstala a začala zase pracovat. 

„Ach jo, teď by se mi hodila tvá přítomnost, Andoriel. Kde jen se flákáš?!! Ty bys tomu 

nadutému panákovi nic nedarovala. Dala bych půl knihovny za tvoje pohotové glosy.“ 

Povzdechla si a oprášila svoje otlačené pozadí. Při tom jí pohled padl na jednu z mnoha 

tablet vyrovnaných v dlouhých kruhových policích. Pro jistotu několikrát zamrkala, zdali se jí 

znovu nedělají mžitky před očima. Nic se nezměnilo. Barva tabletky se odlišovala od ostatních 

lehce nazelenalým nádechem. 

„Ahoj, Erin,“ zaznělo česky ode dveří. 

„Cože?!! Aha, ahoj, Radku,“ Erin sebou prudce trhla a se zmateným výrazem zvedla hlavu 

od knihovnické databáze, v níž se předtím s takovým hlubokým zaujetím přehrabovala. U 

vchodu stál dr. Radek Zelenka a bavil se nad jejím překvapením o to víc, že věděl, jak obtížné 

je Erin čímkoliv zaskočit. 

„Pozor, abys to s tou pracovní „zažraností“ nepřehnala. Haha, kdyby ses teď viděla, jak 

vypadáš.“ Radek zpod brýlí přátelsky zamrkal. 

„Ale prosím tě, jen jsem se trochu začetla. A jak teď vypadám?“ 

„Tváříš se jako Rodney při spřádání jedné ze svých chytrých teorií, které jsou stejně tak 

správné jako v praxi nedokazatelné – a tudíž k ničemu, což se samozřejmě před jeho 

lordstvem nesmí vyslovit, pokud člověk nechce riskovat jeho hněv.“ 

Při vyslovení McKayova  jména Erin vyletěla jako čert z krabičky. 

„Do prdele, Radku, McKaye tu vůbec nezmiňuj, pokud nechceš riskovat můj hněv.“ 

„No, pane jo,“ Zelenka se s údivem podíval na malou ženu, z jejíž očí sršely plameny, 

„takovou tě neznám.  Vždyť i to klení děláš většinou kultivovaně a spisovně, chacha.“ 

„Fakt nevím, co ti na tom přijde k smíchu,“ zabručela drobná hnědovláska, která se 

mezitím uklidnila a znovu nasadila masku pohody, klidu a světového míru, „před chvílí jsem 

si dovolila vyslovit k McKayově šílenému experimentu pár námitek – a dostala je všechny 

zpátky i s velmi poučným přídavkem.“ Erin si povzdechla a přes tvář jí přelétl stín smutku.  

„Co povídám, odpálkoval mě přesnými zásahy zkušeného hráče. Ještě teď mě z nich bolí 

tady.“ Poplácala se na srdci. 

„No jo, v tom je Rodney dobrý. Já bývám terčem skoro pokaždé, když otevřu pusu. Naštěstí 

jsem si časem vypěstoval na jeho kousavé poznámky a hulvátskou ironii imunitu. Jinak bych 

s ním ve stejné místnosti nevydržel ani den.“ Radek se zamyšleně podrbal na nose a srovnal si 

brýle, jež se mu při nevěřícném pokyvování hlavou svezly dolů. Jen těžko se zdráhal uvěřit 

faktu, že se někomu podařilo Erin vyvést z rovnováhy. Naposled ji viděl psychicky 

rozhozenou, když zmizela její kolegyně Andoriel Norová. A ani tehdy na veřejnosti 

neprojevovala mnoho smutku, na odiv dávala jen hněvivé rozhořčení nad ukončením pátrání. 

Hlavně Sheppard si kvůli tomu užil nejeden výstup. 

„Já se mu to taky zkoušel rozmluvit. Marně, jak víš. Nakonec s Johnovou pomocí přemluvil 

dr. Wearovou  k druhé zkoušce. Kvůli nám všem doufám, že se skutečně nemýlí.“ 

„Hm, to si taky přeju, bohužel na mě intuice řve něco jiného.“ 



„Na mě taky, stále se pokouším zjistit o celém experimentu víc. Kdyby jen Rodney nebyl 

tak umanutý. Nic si z něj nedělej. Někdy je jak malé dítě. Sobecký a tvrdohlavý.“ 

„Já vím. Jen mě prostě zasáhl do zvlášť bolavého místa.“ 

„Chceš o tom mluvit?“ 

„Jsi hodný. Když tak někdy jindy, dík.“Usmála se Erin a postrčila před Radka tabletku, 

z které předtím stahovala informace. 

„Mám na tebe jednu malou prosbu, když už jsi tady.“ 

„Pro tebe všechno.“ 

„To ráda slyším. Tak si přelešti brýle a pověz, jakou má tahle tableta barvu.“ 

Radek se zmateně podíval z Erin na tabletku a z tabletky na Erin, která netrpělivě 

přešlapovala za ovládacím pultem. 

„Kam tím směřuješ? To je nějaká hádanka? Je stejná jako všechny ostatní.“ 

„Vážně?“ Zvědavě se naklonila blíž a zkoumala Radkův dokonale zmatený výraz. 

„Jo, nic zvláštního, co by jí odlišovalo, nevidím.“ 

„Díky, to je zajímavé.“ 

„Vážně?“ 

„Jo,“ ujišťovala ho Erin a předchozí smutek byl ten tam. 

 

Když dr. Zelenka opustil knihovnu, se zatajeným dechem jsem se znovu vrátila 

k informacím ze zelené tabletky. Z holografického záznamu přede mnou ubíhaly tisíce 

architektonických zajímavostí galaxie Pegas, hlavně staveb. Ke každému zdokumentovanému 

prvku nashromáždili Antikové neuvěřitelné množství dat. Soustředila jsem se proto převážně 

na obrazový materiál a urychlovala promítání prezentace ručně. Uběhla hodina, pak dvě a 

nic zajímavého jsem neobjevila. Pomalu jsem začínala pochybovat o svém zraku a v duchu 

jsem už celé své počínání považovala za zbytečné, jak mi s každou minutou a další 

nicneříkající zříceninou ubývalo naděje a dřevěněly nohy. Proto jsem již spíše ze setrvačnosti 

než z přesvědčení odklikla další obraz zhrouceného mostu a najednou se mé oči vpíjely do 

obrazu, který jsem hledala. Věděla jsem to hned, jak jsem ho spatřila. Hologram ukazoval 

polozděnou věž čtvercového půdorysu, vysokou přes 80 metrů. Stěny se od základů mírně 

zužovaly, takže věž měla podobu jehlanu.  Interiér byl rozčleněn na 7 podlaží, přičemž 

v posledním patře, na jehož úrovni se nacházel i úzký dřevěný ochoz, byly umístěny čtyři 

zvony. Toto patro tvořily čtyři rohové sloupy podpírající pětimetrovou mohutnou křišťálovou 

špici, která celé stavbě dominovala a zastřešovala ji. 

Jako v omámení jsem hleděla na průzračnou špici, zatímco se mi v mysli přehrávala slova 

z proroctví. Osvítí špici z křišťálu, v něm myšlenky vyrostou. Rychle jsem si zrekapitulovala to 

málo, co jsem věděla o zvonicích. Jako solitérní stavby se nejčastěji stavěly za účelem 

včasného varování před požárem, povodněmi či vpády nepřátelských vojsk a jejich umístění 

se vybíralo s ohledem na ideální akustické vlastnosti. Obličej mi rozčísl široký úsměv.  Možná, 

že se zde nepodporovala jen síla zvuku. Začetla jsem se hlouběji do informací, jež mi k tomu 

antický záznam nabídl. Věž se zvonicí se nacházela na planetě Morvinus 5, domorodým 

obyvatelstvem nazývaném Pristinia, samotná zvonice pak nesla název Pyrgo Perspicuus – což 

v tamní řeči, tak výrazně podobné pozemské latině, znamenalo Průzračná věž. Už tak 

nebezpečně široký úsměv se mi ještě protáhl, až hrozilo, že mi upadne půlka hlavy. Konečně 

se mi podařilo rozluštit část proroctví. Když jsem si se zalíbením znovu prohlédla střechu 

zvonice, byla jsem si jistá, že jsem právě objevila svůj subordinační bod. 

 

Když jsem znovu zahlédla Rodneyho, bylo již po všem. Druhý pokus podle všech očekávání 

(pominu-li Rodneyho a pár jedinců, jež se mu podařilo zlanařit) neproběhl vůbec dobře a bylo 

velkým štěstím, že z toho McKay se Sheppardem vyvázli živí. Od Radka jsem s předstihem 

věděla, co se na planetě Doranďanů událo během druhé zkoušky. Zprovoznění zbraně se 



samozřejmě nezdařilo, alespoň ne tak, aby fungovala správně. Přes všechna varování dr. 

Zelenky, který ještě před samotným zahájením zkoušky přišel na chyby v Rodneyho výpočtech, 

dr. Wearová udělila souhlas se spuštěním antické zbraně. Zkouška se od samého počátku 

nevyvíjela dobře, ale McKay stále trval na správnosti svého výzkumu. Když ho John konečně 

přesvědčil o opaku, bylo již téměř pozdě. Ukázalo se, že energie z časoprostoru je příliš 

nestabilní, aby ji bylo možno udržet ručním ovládáním. Test dospěl do stádia, kdy již zařízení 

nešlo vypnout a v silovém poli se začalo kumulovat obrovské množství energie, jejíž uvolnění 

vyústilo až k masivnímu výbuchu, který zničil ¾  sluneční soustavy. Rodneymu s Johnem se 

podařilo na poslední chvíli uniknout branou, ale způsobené škody byly neuvěřitelné, o ztrátě 

McKayovy důvěryhodnosti a neomylnosti nemluvě. 

Procházela jsem řídící místností zrovna ve chvíli, kdy se hlavní viník pokoušel před dr. 

Wearovou obhájit. Jejich hádka se nesla přes sklo kanceláře v prvním patře po celé řídící 

věži. Nad poslední zoufalou námitkou, že ve skutečnosti bylo zničeno „jen“  5/6  sluneční 

soustavy místo ¾, jsem se jen ušklíbla.  Nejtěžší zkouška dr. Rodneyho McKaye ve skutečnosti 

spočívala v přiznání svých chyb a umění se omluvit, což mu zatím dle mého názoru moc nešlo. 

Ovšem nebyl by to Rodney, kdyby mě nedokázal znovu překvapit. 

 

Téhož večera seděla Erin v prázdné jídelně a znechuceně žvýkala seschlý toast. Všichni 

strávníci již dávno odešli, což taky bylo pravou příčinou Erinina pozdního stolování. Čím déle 

pobývala na Atlantidě, tím méně stála o společnost. Prsty nepřítomně pootáčela sklenicí 

s džusem a v duchu zvažovala další kroky. Z hlubokého zamyšlení nad svým nejnovějším 

objevem ji neprobral ani napůl snědený igelitový obal, jehož část ulpěla na povadlém salátu 

uprostřed.  Proto se mužského hlasu, který se náhle ozval za jejími zády, tak polekala. 

„Chceš pár herd?“ zeptal se Rodney, když obešel stůl a posadil se naproti knihovnici, 

která se snažila vykašlat z plic kus kuřete. 

„Nééé! Už je to v pořádku, fakt,“ rychle zasípala s uslzenýma očima, když viděla, že se 

Rodney zvedá, aby svou nabídku splnil. 

„No, jak myslíš.“ 

Erin se několikrát opatrně nadechla a odložila nakousaný toast zpátky na tác. Ve svém 

dusivém záchvatu ho rozmačkala tak, že se na tácu ihned rozpadl na kousky. S rozmrzelým 

pohledem si utřela zašpiněnou ruku a podívala se na Rodneyho, který se pod jejím pohledem 

Nervózně zavrtěl. 

„Ehm, víš, chtěl jsem ti říct,“ začal s výrazem naprosté beznaděje slepce tápajícího 

v neznámé temnotě, „tedy ohledně našeho posledního rozhovoru v knihovně, že…“ 

„Ano?“ 

„Přehnal jsem to. Omlouvám se.“ Řekl nakonec prostě a rozhodil ruce v bezradném gestu. 

Omluvy nepatřily k jeho silným stránkám a bylo to znát. Upřímnost v hlase však neohrabaný 

projev zachránila. Erin se na židli napřímila a oči jí nepatrně zjihly. 

„Můžeš mi to odpustit?“ Zaskřehotal dr. McKay a se staženým žaludkem čekal na 

odpověď. 

„Odpuštěno, moje reakce taky nebyla zrovna příkladem taktu, takže myslím, že jsme si 

kvit.“ 

„Vážně?“ Rozjasnila se Rodneyho tvář, když se žena sedící naproti usmála. 

„Jasně, už jsem na to zapomněla.“ 

„Vážně?“ 

„Ne.“ 

„Och, tedy – “ 

„Rodney, klid, vše je odpuštěno. Myslím, že můžeme tu věc uzavřít a už se k ní znovu 

nevracet, platí?“ Pospíšila si Erin s odpovědí, když viděla jeho výraz rostoucí paniky. 



„Platí.“ Ulehčeně si oddechl dr. McKay a spěšně opustil jídelnu. Ze srdce mu spadl velký 

kámen. Nedoufal, že k němu Erin bude tak velkorysá.  Úsměv, který se mu usadil na tváři, 

rychle vystřídal nervózní škleb, když si vzpomněl, že ho dnes čeká ještě jedna omluva.  Pro 

něho bezpochyby ta nejobtížnější. Povzdechl si a s bolestným syknutím vyrazil k Johnovu 

pokoji. 

 

V temnotě vlhké jeskyně vyrostlo mdlé světlo jedovatě zeleného odstínu. Ozářilo tři 

strašidelné postavy dřepící v kruhu na rozměklé zemi. Jedna z nich náhle otevřela oči. 

Chvějící se víčka odkryla prázdné bělmo. Chvíli trvalo, než se místo něho objevily tmavé 

skvrny zúžených zorniček. 

„Ona ho našla.“ Zadeklamovala vyzáblá silueta dutým hlasem, který se ozvěnou ztrácel 

v labyrintu podzemních chodeb. Ostatní přísedící vycenili ostré zuby a z úst jim uniklo zlostné 

syknutí.  S lehkostí šelmy se vymrštili na nohy a otevřeli oči. 

„Jak to dokázala?“ Zašeptali s neskrývanou záští. 

„Zná proroctví. Pomohlo jí ho nalézt.“ 

„Musíme se tedy neprodleně vydat na cestu. Nesmí ho získat. Musíme tam být dřív.“ 

Odpovědí bylo jen souhlasné syčení.  Pak světlo zhaslo a uvrhlo tři bělovlasé postavy 

wraithských kněží opět do milosrdné temnoty. 

 

 



14. Spojení 

Ahoj Erin, 

 

když jsme se vrátili do cel, byla jsem tak unavená, že jsem musela usnout, i když jsem 

chtěla přemýšlet. Ale spánek mi pomohl, aby se události správě zařadily a já mohla dojít 

k nějakému výsledku. Moc mě nepotěšil. 

Z celého předcházejícího povyku vznikla trochu zvláštní pozitiva – Wraith dostal najíst, 

Kolya nám nechal prohledat cely a slizoun byl na konci života užitečný jako strava. Pozitivum 

pro mě nejspíš bylo, že jsem jako strava neskončila. Otázku, co by se stalo, kdyby se Kolya se 

slizounem dohodli, jsem raději nechala nezodpovězenou. Při představě návratu do místnosti 

s hladovým Wraithem, jsem cítila mravenčení po páteři. 

Potřebuji odtud zmizet, Erin. Už nechci z Ace tahat informace a pořád se bát o život. 

Prostě chci vypadnout. Ať si ty jejich divné hry hraje někdo jiný. 

 

„Máš ji?“ ozvalo se mi za zády od společného okna. A hele, tak Wraith se najednou stará o 

cestu ven? 

Přikývla jsem, ani jsem se neotočila. 

„Ájo!“ 

Neodpověděla jsem. Mračila jsem se do zdi, ruce sevřené v pěst. I já občas nemusím mít 

náladu na rozhovor. 

„Andoriel!“ Nevím jak, ale i slovo bez es dokázal zasyčet. A navíc jsem si nebyla jistá, 

jestli to vyslovil nahlas. Obrátila jsem se. Stál u mříží a kýval na mě. Zavrtěla jsem hlavou. 

Kdyby nás stráže viděli spolu, mohl by vzniknout mylný a nepříjemný dojem, že přece jenom 

něco plánujeme. Kéž bychom plánovali! Zatím tu na útěk myslím pořád jenom já. 

Wraith stál u okna a taky se mračil. Opět pokynul a já ucítila jeho netrpělivost jako 

dloubnutí. Neochotně jsem se zvedla a přišla k oknu. Pořád jsem pozorovala vchod a 

poslouchala, jestli nezní kroky. Bylo ticho. Zlost se mě nikdy dlouho nedržela a i tentokrát se 

rozplynula při první příležitosti. 

Když jsem sáhla po sponce ve vlasech, gestem ruky mě zarazil. 

„Zkusíme to znovu. Bez sponky,“ řekl Wraith, natáhl levou ruku a položil ji na okno dlaní 

vzhůru stejně, jako jsem to před nedávnem udělala já. Zmateně jsem zatěkala očima z jeho 

tváře na ruku a zpátky. Vůbec se mi nechtělo opět neprojít testem, ale tohle vypadalo jinak. 

Nebo jsem si to aspoň namlouvala. 

Stejně jsem nakonec nabídnuté ruce neodolala. Moje dlaň se v jeho téměř ztratila. Lehce 

mě zachytil prsty, ale nestiskl. Ucítila jsem jemný dotyk. Jeho vědomí se otřelo o moje. Trhla 

jsem sebou, ale ruku jsem nechala položenou. Vždyť jsem přece chtěla prozkoumat 

wraithskou telepatii. 

Byl to zvláštní pocit. To spojení mi připadalo přirozenější než mluvená řeč. Společné 

pocity, společné myšlenky, které se nevylučovaly, ale doplňovaly. A znalosti. Ty jeho byly 

tak obsáhlé, že jsem se v nich téměř neorientovala ani na povrchu. Wraithské společenství mě 

pořád mátlo, ale Ace mi byl srozumitelnější, než jsem očekávala. Možná to bylo tím, že byl i 

v rámci wraithského světa kvůli svému dlouhému uvěznění trochu zvláštní. Bledý muž ho 

moc nenasytil, ale hlad už tolik nepálil, už se dal snést. Nesnesitelný a hlavně nepochopitelný 

byl pro mě jeho vztah k věznitelům. Byl tady už tak dlouho, že si na ně vytvořil určitou 

závislost. 

Věděla jsem, že si většinu myšlenek chrání, stejně jako já. Ne všechny naše zkušenosti a 

znalosti byly určeny pro toho druhého. 



Po pár vteřinách mě pustil. Odtáhl ruku a o krok ustoupil. Já stála dál u okna, pravou ruku 

položenou mezi mřížemi a nepřítomně jsem se dívala před sebe. Potřebovala jsem trochu 

času, abych se vzpamatovala z tolika nových informací. 

 

Wraith zasyčel a stáhl se do přítmí. Stráž přicházela na obhlídku. Rychle jsem zmizela za 

malým, nízkým paravánem, který mi při první návštěvě doktora přinesli do cely, abych měla 

aspoň nějaký pocit soukromí. 

 

Ten dotyk je pořád se mnou, Erin. Pořád cítím propojení. Vnímám Wraithovy myšlenky a 

vím, že on má stejný přehled o mých. Chtěla jsem informace. Hodně informací. Měla bych si 

dávat větší pozor na to, co si přeju. Ale na druhou stranu aspoň ví, jak moc chci odejít. A 

protože ho teď tolik neruší a nevysiluje hlad, je tomu snad mnohem přístupnější. 

 

Snad se brzy uvidíme.                      Ája 

 



15. Proměna (pro Erin od Andoriel) 

Erin stála před Branou a rozhlížela se. Pocit, že něco není v pořádku, ji pronásledoval už 

od večera. Teď ráno ještě zesílil, tak se vydala hledat jeho příčinu. 

Začala u Brány a postupovala klikatou cestičkou za stále sílícím nepokojem. Několikrát se 

přistihla, že míří opačným směrem. Smysly jí radily co nejrychleji se vzdálit od místa 

ohrožení. Po chvíli chůze se vždy zastavila a znovu se ujišťovala, že jde správně. 

U dveří ošetřovny jen stiskla rty a potichu vstoupila dovnitř. 

John Sheppard seděl na jednom z lůžek a zamyšleně nehtem dloubal do veliké boule na 

svém předloktí. Zvedl hlavu a kývl na Erin. 

„Dneska je tu fronta,“ řekl místo přání dobrého jitra. 

„I tobě přeju hezký den,“ odpověděla Erin. Už věděla, odkud vychází ten hrozivý pocit. 

Přesně z místa na Johnově paži, kam se zase vrátil pohledem i on. Obešla lůžko, aby na bouli 

hrající všemi barvami lépe viděla, ale držela se dál. 

„Vypadá to hrozně, co?“ John natočil ruku směrem k ní. Erin se otřásla. 

„Co se stalo?“ zeptala se. John si poposedl a zraněnou ruku položil vedle sebe. 

„To ta včerejší mise,“ začal vyprávět. „Zažil jsem blízké setkání s Wraithkou, která si 

vzala koňskou dávku doktorova retroviru. Účinkoval přesně obráceně. Začala se měnit 

v brouka místo v člověka. Tohle se stalo,“ znovu pozvedl ruku, „když jsme ji honili po lese.“ 

„Výborně,“ ozvalo se Erin za zády. „Zrovna jsem na tebe myslel.“ Doktor Beckett vstoupil 

na ošetřovnu a zapínal si přes uniformu bílý plášť. 

„Dneska nikdo nezdraví,“ zašeptala si Erin pro sebe a zavrtěla hlavou. „Dobré ráno, 

Carsone,“ řekla nahlas. 

„Hmmm,“ zabručel doktor a sklonil se nad Johnovou rukou. „Ještě že jsi přišel na kontrolu 

dřív. Tohle nevypadá dobře. Vezmu si nějaké vzorky a ty bys měl-,“ zadíval se na Johna. 

„Já pravděpodobně zůstanu ve svém pokoji, dokud nebudou výsledky,“ doplnil Sheppard. 

Doktor jen přikývl a přitáhl si vozík s lékařskými nástroji. 

Erin se nenápadně plížila ke dveřím. Nechtěla budit zbytečnou pozornost, protože Carson 

Beckett měl protivnou potřebu u ní dělat neustále nějaké testy. Od odběrů krve měla ruce 

samou modřinu a vzorků kůže, vlasů a ještě dalších kousků jejího těla už musel mít 

nashromážděno tolik, že by z nich mohl sestavit dalšího člověka. 

„Nikam neodcházej!“ zavolal na ni doktor přes rameno dřív, než stačila vyklouznout ze 

dveří. S povzdechem se vrátila a obsadila židli na kolečkách. Čekala, až doktor skončí 

s Johnem, a jezdila kolem nich. Potřebovala se nějak odreagovat. Z Johnovy přítomnosti jí 

rozbolela hlava a představa dalších vyšetření, která pro ni nachystal doktor, jí způsobovala 

nevolnost žaludku. 

John konečně odešel a Carson se točil k Erin. 

„Tak,“ usmál se na ni. „A teď ty. Usaď se raději tady, ano?“ Ukázal na polstrované křeslo. 

Vypadalo lépe než to, na kterém se Erin nacházela, ale mělo jednu velkou vadu. Nemělo 

kolečka. S povzdechem se přesunula a natáhla nohy před sebe. Pokaždé, když kolem ní 

Carson šel, musel je překročit. Dvakrát se mu to podařilo, ale potřetí neodhadl výšku kroku a 

stěží se zachytil lůžka, na kterém předtím seděl John, aby neskončil na zemi. Injekci naštěstí 

už předtím odložil na vozík, takže zůstal nezraněn, ale bílé povlečení získalo zajímavý rudě 

kropenatý vzorek z ampulky plné Erininy krve. 

„Krucinál, Erin!“ vyjel na ni. „Přestaň mi ztěžovat práci. I tak jí mám nad hlavu.“ Hodil 

prázdnou ampulku do použitého skla a sáhl po další jehle. 

Erin se mu zašklebila na záda. Musela se vší silou ovládat, aby nevyběhla z ošetřovny a 

nešla hlídat dveře Johna Shepparda. Potřeba mít ho i s jeho ránou pod kontrolou byla tak 

silná, že raději zavřela oči a prsty rukou sevřela kolem opěradla křesla. Aspoň v myšlenkách 

rychle pátrala po Johnově přítomnosti. Našla ho a dala si záležet, aby pro ni byl tak dobře 



rozpoznatelný, že jeho pozici určí okamžitě, ať už se Sheppard hne kamkoliv. Hledáček 

fungoval, ale na klidu jí to nepřidalo. 

„Základna volá Erin,“ Carson nad ní postával s injekční stříkačkou a netrpělivě čekal, až 

uvolní sevřené ruce. „Tvoje společnost mě těší. Opravdu,“ říkal jí a sklonil se, aby konečně 

získal vytoužený vzorek krve. „Ale byla by mi ještě milejší, kdybys u toho byla přítomná 

aspoň jedinou myšlenkou. A trochu spolupracovala.“ Narovnal se, pečlivě zavřel označenou 

ampulku a uložil ji k sadě dalších vzorků. „Výsledky budou odpoledne.“ Natáhl ruku a 

pomohl jí vstát. „Hezký den, Erin,“ řekl a obrátil se k ní zády. 

Zmateně se na něj zadívala, pak se beze slova otočila a vyšla z ošetřovny. 

 

V knihovně každou chvíli zvedla hlavu od práce a zahleděla se před sebe, aby Shepparda 

zkontrolovala. Jeho zranění se horšilo každou hodinu. Erin začaly svědět prsty na rukou i na 

nohou. Pak ten pocit postupně přešel do celého jejího těla. Stála uprostřed místnosti a nehty si 

drásala ramena, dokud jí Radek Zelenka nechytil za ruce. 

„Co se děje? Máš nějakej problém?“ zeptal se jí. Čeština potěšila aspoň její uši. 

„Ale ne,“ odpověděla. „Asi si zajdu za doktorem pro něco na nervozitu.“ A zmizela 

v chodbě dřív, než Radek stačil jakkoli zareagovat. 

Původně se chtěla jenom projít. Nejspíš nenápadně kolem Johnova pokoje. Ale nakonec na 

ošetřovnu zašla. Třeba už budou nějaké výsledky. 

„Proboha, Erin, jak to vypadáš?“ zděsil se Carson, když ji uviděl. 

„Nevím. Jak?“ Rozhlédla se po nějaké lesklé ploše, kde by mohla zkontrolovat svůj odraz. 

Doktor ji chytil za rameno a posadil na lůžko. 

„Hrozně,“ odpověděl na její dotaz. „Jsi úplně bílá. Je ti špatně?“ 

„Ani ne,“ Erin lhala, i když věděla, že nebude dlouho trvat, než doktor pozná pravdu. 

Cítila, jak jí srdce rychle buší a snaží se prorazit hrudní koš, a studený pot jí stékal z vlasů po 

páteři. Nutkání kontrolovat Johna Shepparda se stávalo nesnesitelným. 

„Ty mě děsíš,“ zamumlal Carson a neochotně jí pustil zápěstí. „Vyskoč si támhle,“ ukázal 

na skener. 

„Nepřeháněj to,“ zavrčela Erin, ale poslušně vstala a přešla k přístroji. 

„Ó, kéž by,“ vypadlo z doktora. Zapínal skener a kontroloval monitory. Stejně si našel čas 

na občasné kouknutí po Erin. 

„No tak, Carsone. Nic mi není. Jen jsem tě chtěla vidět a zeptat se, jestli už jsou nějaké 

výsledky,“ pokusila se o poslední úhybný manévr. Nepovedlo se. Doktor jí dostrkal pod 

skener, počkal, až se uložila, a kromě vlastního pohledu na obrazovku si celý proces nahrál 

pro pozdější studium. Erin věděla, že je to standardní postup, ale stejně ji to rozčilovalo. Měli 

mnohem větší problémy, než byly ty její. 

Carsonovo mručení změnilo tón. „No to je skvělé. Lež klidně!“ otočil se prudce k Erin a 

nastavil na skeneru další rozlišení. 

Erin zavřela oči a zadržela dech. Pomaličku vydechovala a snažila se ovládnout cukání 

prstů a tik pod okem. Doktorovo vzdychání a nesrozumitelné mumlání ji pomalu přivádělo 

k šílenství. Sotva uslyšela to kouzelné slovíčko: „Hotovo,“ vymrštila se s jedinou myšlenkou. 

Musí hlídat Johna. 

„Stop, mladá dámo,“ zarazil ji Carsonův hlas. „Tak snadno mi neutečeš.“ 

„Tak jo,“ otočila se k němu. „Máš pravdu. Není mi dobře. Máš něco na bolest hlavy?“ 

S křivým úsměvem sáhl do skříňky s léky. Zarazil se s rukou nad pilulkami, které měl pro 

tento případ připravené co nejblíže a sáhl raději vedle pro něco silnějšího. Nebude na škodu, 

když se Erin trochu prospí. Opravdu nevypadala dobře. Bledá bývala i jindy, ale Carson si 

všiml další věci, kterou asi sama zatím nezaznamenala. Kolem masivního kovového náramku 

se jí po žílách na ruce šířila stříbřitá záře. Jako by měla místo krve rtuť. 



Skener a její ozdoba ruky kdysi uzavřely příměří. Byly doby, kdy se kvůli němu hádali, ale 

nakonec došli ke kompromisu. Nebyl sice pro doktora moc výhodný, ale víc nezmohl. Erin 

ležela pod skenerem a ruka s náramkem jí visela mimo jeho dosah. 

„No dobře,“ povzdechl si a do nastavené dlaně jí hodil čtvereček se zataveným práškem. 

„Je to silné, tak si potom lehni. Až se probudíš, přijď. Už budu mít výsledky.“ 

Erin popadla prášek a utekla. 

 

U Johnova pokoje potkala Elizabeth. Doktorka Weirová se tvářila ustaraně. Upřeně zírala 

na dveře a mračila se. 

„Doktorko,“ řekla Erin. Sotva se na ni podívala. I ona hypnotizovala pohledem místo, které 

skrývalo plukovníka Shepparda. 

„Ach, slečna Velenská,“ vydechla Elizabeth a zamrkala. „Hledáte mě? Máte nějaký 

problém?“ konečně se otočila a podívala se na Erin. 

„Ne, ne, všechno je v pořádku. Já – potkala jsem plukovníka ráno na ošetřovně. Jak mu 

je?“ trochu koktala Erin. Dobře věděla, jak je Johnovi. Jeho tělo se měnilo tak rychle, až se jí 

z toho točila hlava. A mravenčení, které pociťovala sama v sobě, jí také začalo dělat starosti. 

Všimla si pohledu Carsona. Sledoval její ruku tak pečlivě, jak splávek při rybaření. Raději 

spojila dlaně za zády a trochu se při nádechu narovnala. Přála si, aby to vypadalo, jako když jí 

pobolívají záda, a nechtěla upozorňovat na podivnou barvu své kůže kolem staré rány. 

„Nic moc,“ povzdechla si Elizabeth. „Právě volám ochranku, aby sem postavila stráž. 

Jenom pro jistotu,“ dodala rychle. 

Erin z ní cítila strach, zlost a nejistotu. „Doktor dělá, co může,“ zamumlala povzbudivě. 

„Měl by si pospíšit, než…,“ Elizabeth chtěla něco dodat, ale spolkla to. Dívaly se s Erin na 

sebe a obě myslely na to, jak se John Sheppard mění a co to pro ně pro všechny znamená. 

„Plukovník Caldwell zatím převzal velení nad vojenskou částí Atlantis,“ řekla Elizabeth, 

když začalo být ticho nepříjemné. „Když budete něco potřebovat, obraťte se na něj.“ 

„Děkuju,“ řekla Erin a zamířila ke svému pokoji. Potřebovala lepší maskování ruky. 

U otevřené skříně si stáhla tričko a prudce se otočila k zrcadlu na vnitřní straně jejich 

dveří. 

„Zatraceně,“ procedila mezi zuby. „Co se to děje?“ 

Problém nebyla jenom ruka s ránou do wraithského kněze. Celé její tělo se začínalo měnit 

v neonovou zářivku. To žádnou mikinou nezakryje. Zabouchla dveře skříně, zamkla zevnitř 

svůj pokoj a usadila se na posteli. Než zavřela oči, ještě se rozhlédla, vstala a zatáhla závěsy 

na terasu. Dostala od doktora prášek, tak se teď bude tvářit, že usnula. 

Znovu si vlezla na postel, zkřížila nohy a položila si ruce na kolena. Myšlenky jí chvíli 

utíkaly, ale po pátém pomalém hlubokém nádechu se uložily k odpočinku a před Erin se 

objevil plamínek. Poskakoval v naprosté temnotě a jeho rychle mizející stopa ji vedla někam, 

kam ani náznakem neviděla. 

 

Probudila se stočená do klubíčka s dekou přetaženou přes hlavu a polštářem v náručí. 

„Erin,“ rachotil komunikátor odhozený na nočním stolku Carsonovým hlasem. „Erin, kde 

jsi? Snad ještě nespíš. Mám ty výsledky, hned sem přijď.“ 

Nechtělo se jí ani vstávat, ani chodit na ošetřovnu. Se zaskučením si komunikátor přitáhla 

k ústům: „Už jsem na cestě, Carsone. Co si myslíš? Nejdřív mě nadopuješ a pak mě honíš.“ 

Mikina sice nezachránila všechno, ale když si stáhla její kapuci do obličeje a ruce strčila do 

kapes kalhot, doufala, že nebude budit větší pozornost. Co tomu řekne Carson, na to zatím 

nechtěla myslet. 

Doktor rozděloval práci zdravotníkům a nechal ji stát u dveří, dokud všichni neodešli. 

Došel k ní, Vytáhl jí ruku z kapsy, vzal ji za ní a odvedl k polstrovanému křeslu, na kterém 

seděla už ráno. Sotva dosedla, stáhl jí kapuci a vyhrnul rukávy mikiny. 



„Mám pokračovat?“ zeptal se. 

Erin se začala smát. „Teď a tady?“ 

Zaraženě se na ní podíval. „Erin, nevím, co si o tom myslíš ty, ale jestli takhle vypadá i 

zbytek tvého těla, máme veliký problém.“ Hlavou pokývl k jejím rukám. „A opravdu nemám 

náladu na vtipy.“ 

„Máš toho moc,“ řekla Erin potichu. 

Překvapení v jeho tváři v ní zase vyvolalo smích. 

„Nejsem tak necitlivá, doktore, a mám oči,“ sevřela mu ruce mezi svými dlaněmi. „Tohle 

bude v pořádku. Je to jenom reakce na určité změny, které se tady dějí. Jakmile pominou, 

budu zase jako dřív.“ 

„Děláš si ze mě legraci?“ vyjel na ni. „John se mění v iratuského brouka a ty v bůhví co a 

říkáš, že je to v pořádku?“ 

„Carsone, prosím. Trochu mi věř.“ 

„To dost dobře nejde. Výsledky z rána neukázaly nic neobvyklého, ale sken, ten byl – 

opravdu zajímavý. Moc rád bych věděl, co se s tebou stalo Erin, a jaké změny to způsobily.“ 

Zarazil se a zamyšleně se na ní podíval. „John?“ zeptal se opatrně. 

Erin neodpověděla. Přemýšlela o tom, jak doktora na čas vyloučit ze svého života. Měla ho 

ráda. Opravdu ráda. Ale právě proto by se od něj měla držet dál. Bylo tak únavné mu pořád 

lhát pro jeho dobro. 

Dívala se na něj beze slova a hlavou se jí honily divoké představy – John Sheppard, 

změněný v obřího brouka, zlikvidoval všechny na Atlantis a právě se vrhl na Carsona. Erin 

tomu nemohla zabránit. Kruci! Všichni se postupně změnili ve stejné brouky jako Sheppard a 

obsadili galaxii Pegas. Chytají výpravu na Zemi. 

Potřásla hlavou, aby se těch představ zbavila. 

„Erin?“ Carson se na ni díval se směsicí nedůvěry a lítosti. „Už tu zase nejsi,“ povzdechl 

si. „Vzdaluješ se čím dál víc. A tohle,“ pokývl k jejím obnaženým rukám, „to je děsivější než 

to, co se děje s Johnem. Tam aspoň vím, na čem jsem.“ Obrátil se k pojízdnému stolku, na 

kterém byly rozloženy základní zdravotnické potřeby. Váhal nad ním a pohledem přejížděl 

nástroje a ampulky, vyskládané do úhledných skupinek. 

„Nevím, jaké testy bych ti ještě udělal,“ prohlásil nakonec a otočil se zpátky k ní. 

„Cože?“ Erin nechtěla věřit svému sluchu. Žádné testy!? 

„Půjdeš do svého pokoje. Zavřeš se tam a nebudeš vycházet, dokud nezjistím, co se s tebou 

děje. Přede dveřmi bude stát stráž. A před dalšími případnými východy z tvého pokoje také,“ 

dodal, když si všiml jejího pohledu. 

Erin si odpustila jakoukoli poznámku. Některé východy z jejího pokoje neznal nikdo, 

kromě jí samotné. Ale to rozhodně nebude doktorovi říkat. Zvedla se a odešla. 

 

Její cesta vedla opět kolem pokoje Johna Shepparda. Přede dveřmi postával voják a tvářil 

se znuděně. Usmála se na něj. 

„Madam,“ zamumlal v odpověď a aspoň trochu se narovnal. Nemohl před civilistou dávat 

najevo, že neplní své povinnosti. Zvlášť před civilistou, který vypadal tak, jako místní 

knihovnice. Všechny podobné myšlenky ho ale opustily, když se na ni podíval. Ani mikina 

s kapucí staženou až skoro k bradě a ruce v kapsách už nemohly zakrýt, co se s Erin dělo. 

„Madam!“ opakoval už důrazně. „Je vám dobře?“ a sahal po komunikátoru v uchu. 

Erin vymrštila ruku a chytila ho za zápěstí dřív, než stačil zapnout spojení. 

„V pořádku, vojáku,“ řekla tiše. „Jdu z ošetřovny.“ Její zářící stříbrné oči se mu 

zabodávaly do tváře a přinutily ho spustit ruku a sednout si. Cítil se unavený. Tak strašně 

unavený, že nedokázal otevřít oči. Chvíli si odpočine. 

Erin se ujistila, že stráž spí a až se vzbudí, nebude si nic pamatovat, a vstoupila do Johnova 

pokoje. 



„Ahoj Johne,“ řekla pomalu. „jak se cítíš?“ Pečlivě za sebou zavřela dveře a zablokovala 

je. Rozhlédla se. Její pohled nezkoumal jenom podlahu a stěny, ale i strop. John mohl být 

kdekoli. 

„Neměla jsi sem chodit.“ Ozvalo se ze vzdáleného kouta. 

John seděl v rohu místnosti u stropu a žlutýma očima v modré šupinaté tváři se na ni bez 

mrknutí díval. 

„Musela jsem,“ odpověděla a zírala na něj stejně upřeně jako on na ni. Pomalu si stáhla 

mikinu a zůstala pod ním stát jenom v tílku bez rukávů. V setmělém pokoji se zataženými 

závěsy se rozlilo bílé světlo. 

John seskočil na zem a vztyčil se nad Erin. Byl vyšší než ona. Mnohem vyšší. 

„To nebyl dobrý nápad,“ sykl. „Dávají mi sice inhibitor, abych neztratil,“ zaklepal si na 

hlavu, „lidské myšlení, ale tohle,“ ukázal na ni prstem, „trochu mění situaci.“ 

„Přišla jsem ti říct, že tě hlídám,“ řekla Erin stejně pomalu jako předtím. Jako by si 

myslela, že jí John už skoro nemůže rozumět. „A že nedovolím, abys někomu ublížil.“ 

Natáhla se na špičky, aby byla blíž Johnova obličeje. „Slyšíš mě dobře?“ 

Rty mu zacukaly. „Slyším tě,“ řekl. „A také rozumím.“ Otočil se ke stěně, přešel k ní pár 

kroků a ohlédl se na Erin přes rameno. „Snažím se zůstat při smyslech. Kdyby to dál nešlo, 

zakroč.“ Odvrátil se od ní a zadíval se do zdi před sebou. 

Erin couvala ke dveřím. Než je otevřela, navlékla si mikinu a stáhla kapuci přes obličej. 

Vyklouzla ven, dotkla se čela vojáka, který ještě pořád spal na stráži, a než se stačil 

vzpamatovat a rozhlédnout, byla pryč. 

 

U svého pokoje se srazila s vlastní stráží. Voják právě dostal rozkaz ji hlídat a nebyl z toho 

zvlášť nadšený. Přejel Erin znechuceným pohledem a opřel se o rám jejích dveří. Až 

v křesílku u stolu si Erin vzpomněla, že to byl kamarád vojína Volta. Přišli spolu na Atlantis a 

oba dva projevovali podobnou nechuť ke všem, kdo neměli vojenskou průpravu. Usmála se. 

Jistě ji bude pečlivě hlídat. 

Při tom rozjímání se otočila ke dveřím na terasu a hned přes ně i přes okno šla přetáhnout 

závěs. I tam se pohybovala stráž. Dokonce zdvojená. 

Pobaveně zavrtěla hlavou. Zdálo se, že má doktor větší strach z ní, než ze Shepparda. 

Už zase v křesílku, se zářícíma očima upřenýma do otevřené knihy, zkontrolovala Johna. 

Byl ve svém pokoji a mluvil s Elizabeth. Erin ji musela obdivovat. Ani jí samotné se 

k Johnovi nechtělo a doktorka Weirová byla ještě mnohem zranitelnější. A také mnohem 

méně informovaná. 

Počkala, až Elizabeth ve zdraví a stálé nevědomosti opustí Sheppardův pokoj, 

zkontrolovala jeho zamykací mechanismus a pak se snažila začíst do dlouho odkládaného 

fantastického románu.  Moc jí to nešlo. Každou chvíli kontrolovala Johna a hlava jí třeštila 

tak, že pořád obracela pohled k prášku, který ležel u sklenice plné vody a trpělivě čekal na 

svou příležitost. 

Místo polykání prášku se přesunula do postele a zavřela oči. Spánek nepřišel, ale když ji 

nic nerušilo, mohla se soustředit na hlídání a hlava se trochu uklidnila. 

Stále vnímala Sheppardovu přítomnost a za zavřenými víčky se jí míhaly nesmyslné 

obrazy brouků a Wraithů. A taky Áji. Ája s brouky? Ája mezi Wraithy? Napadlo ji, že by 

měli znovu prozkoumat planetu, kde Johna napadl iratuský brouk. Pohrávala si s tou 

myšlenkou a pak ji zavrhla. Nebylo to správné místo. Aspoň ne pro Áju. Pro Johna možná 

ano. Sheppard byl pořád ve svém pokoji a Ája byla taky ve svém pokoji. Ten pokoj nebyl na 

Atlantidě a Ája z něj nebyla nadšená. Byla tam zima a tma a nebezpečí. Nebezpečí se týkalo 

Wraithů jenom okrajově. John byl ve svém pokoji, ale měl by být na planetě s iratuskými 

brouky… 

 



Slunce nad Atlantis zapadalo a drobné mráčky na obloze se červeně a fialově odrážely 

v oknech Města. Obloha postupně temněla a Atlantis se rozzářila umělými světly. Erin sebou 

na posteli nervózně zavrtěla. Něco nebylo v pořádku. Otevřela oči a zadívala se do stropu. 

John byl ve svém pokoji a Elizabeth tam byla už zase s ním. 

Erin vstala, obula se a pořád ostře sledovala Johna. Změnil se. Chtěl něco provést. Utéct. 

Rozhlédla se po pokoji a zamířila do koupelny. Zatlačila na jednu z desek v obložení, 

počkala, až se odklopí, a vklouzla do vzniklého otvoru. Desku za sebou přitáhla, aby její tajný 

východ neobjevil žádný náhodný návštěvník. Tma v úzké chodbičce mezi dvěma místnostmi 

ji neděsila. Vlastně ji příjemně překvapila. Záře její pokožky, která ji obklopovala celý den, 

vybledla do matného odstínu šedi.  Udělala pět kroků vlevo a opřela se rukama o panel 

naproti. S tichým cvaknutím jí pustil do sousedního pokoje. Býval Andoriel. Tu zkratku našla 

až po jejím zmizení a někdy jí využívala. Byla ráda, že Ájin pokoj ještě neobsadil nikdo jiný. 

Měl vchod do vedlejší chodby, odkud nebylo na její dveře vidět. 

Tiše se rozběhla k Johnovu pokoji. Pozdě. Zahlédla Elizabeth, jak pomáhá vojákovi ze 

země, kam ho poslal Sheppard na útěku, a mluví do vysílačky. 

Erin se zastavila a pomalu se nadechla. John šplhal po zdech jako moucha a rychle se 

vzdaloval. Pořád netušila, kam chce vlastně utíkat. Atlantis měla jenom omezený prostor a 

k Bráně neměl šanci se dostat. Nebo měl? Pochybovala, že by ve svém stavu dokázal řídit 

Jumper. Sledovala Johnův postup a snažila být pořád mezi ním a Bránou. Přibližovali se 

k sobě, až zůstali stát na ochozu a dívali se jeden na druhého přes délku jediné chodby. 

„Kam si myslíš, že jdeš?“ zasyčela na něj tichounce Erin. Její schopnosti se změnily stejně 

dramaticky, jako proběhla proměna u Johna. Její sykot neslyšel nikdo kromě Shepparda. 

Cítila, že inhibitor přestává působit a Sheppard nedokáže ovládnout některé nové pudy. 

Sám nevěděl, kam chce jít nebo co chce dělat, ale zůstat v pokoji pro něj bylo nepřijatelné. 

Zbytky lidského vědomí mu bránily napadnout každého člověka na potkání. Možná proto se 

rozhodl k útěku. Aby dál neohrožoval své přátele. Nebo to bylo právě naopak. V nejbližší 

chodbě byly pokoje několika členek expedice. Sheppard měl zjevně namířeno tam. Erin se 

neodvážila odhadnout, která z pohnutek ho hnala právě do této chodby. Byla jenom 

rozhodnuta mu zabránit v další cestě. 

Jedna z pátracích skupin se přiblížila a zůstala stát blízko ochozu, na kterém stáli. Nad 

něčím se dohadovali. 

Erin očima stále sledovala Johna a přitom poslouchala, co se děje ve skupině. Měli 

problémy s detektorem známek života. Johnův signál zářil jasně, ale s jejím si nevěděli rady. 

Objevil se a zase hned zmizel. Detektor jim, podle jejich názoru, ukazoval nějaké duchy. 

John se na Erin bezvýrazně podíval, otočil se a zmizel tam, odkud se předtím vynořil. 

„Tam je!“ ozval se za Erin výkřik a těsně kolem ní proletěla střela z energetické zbraně. 

Automaticky se přikrčila, přeskočila zábradlí a přistála u skupiny, která ještě pořád řešila 

záhadu s „duchy“. Při útěku před pronásledovateli si pomyslela, že snad nikdo nemá správný 

odhad výšky jejich postav. Jak si je jenom mohli splést? 

„To je ona!“ zaslechla shora. Nespletli se. Ta honička nebyla jenom kvůli Johnovi, ale i 

kvůli ní. Rychlým pohledem přejela po svém oblečení. Černá, šedá, modrá. V pořádku. 

Ztratila se v labyrintu atlantských chodeb. Johnovu pozici měla pořád v hlavě. Pátrací 

skupiny jí sice trochu komplikovaly situaci, ale nebylo nemožné, se jim bezpečně vyhnout. 

Rozšířené schopnosti by jí umožnily přesvědčit většinu obyvatel Města, že tam vlastně vůbec 

není, i kdyby stála přímo před nimi, ale to by zbytečně rozptylovalo její pozornost. Bylo 

jednodušší se jim prostě neukázat. 

John se pohyboval kolem Brány. Erin se zarazila uprostřed pohybu. Dva lidé se blížili 

k Sheppardově pozici. Oba dva byli dobře rozeznatelní. Teyla a Ronon. Erin se usmála a 

oklikou, aby se vyhnula další skupině, zamířila k pokoji Andoriel. Než za sebou zavřela panel 



v koupelně, zachytila, jak Johna odnášejí v bezvědomí na ošetřovnu. Teyla byla dobrá 

návnada a Ronon mířil přesně. Carson se tuto noc příliš nevyspí. 

Trochu si rukou rozcuchala vlasy a otevřela své dveře. Voják na stráži se vyděšeně 

napřímil. 

„Co…? Jak…?“ koktal a zíral na ni jako na přízrak. 

Erin si ho mrzutě změřila. „Snad zase tak hrozně nevypadám.“ Projela si prsty ve vlasech. 

„Mám hlad. Můžu do jídelny nebo mi někdo něco přinese?“ 

„Počkejte uvnitř,“ vypravil ze sebe strážný. 

Erin zase zavřela dveře a postavila se před ně se založenýma rukama. Čekala, až se před ní 

otevřou zvenku. Doktor Beckett vkráčel do jejího pokoje následován vojákem 

s plným podnosem. 

Carson počkal, až voják odloží tác a odejde. Usadil se do křesla a díval se, jak si Erin 

s nakrčeným nosem prohlíží přinesené jídlo. 

„Johna před chvílí přinesli na ošetřovnu. Utekl z pokoje a proháněl se po Městě. A nebyl 

sám, kdo se plížil kolem.“ Pozorně se na Erin zadíval. 

Ta byla očividně zcela zaujata sendvičem. Šťouchala do něj prstem a sledovala, jak se jeho 

vrchní část kymácí na vratkém kousku rajčete. Nebyla spokojena, dokud horní plátek bílého 

chleba nespadl na zem. 

„Erin?“ zvedl trochu Carson hlas. 

„Ano, základno?“ zareagovala, aniž by zvedla oči. Vydloubávala z rajčete jadérko po 

jadérku a olizovala si prsty. 

„Kde jsi byla?“ 

„Tady přece. Sám jsi postavil všude kolem hlídky,“ pokrčila rameny. 

Doktor se prudce zvedl. Sevřel pěsti a probodl Erin pohledem. „Už toho mám dost. Kam se 

poděla ta tvoje všímavost, o které jsi mluvila odpoledne?“ 

Zvedla k němu zarmoucené oči. „Promiň, Carsone. Říkala jsem ti, že mi nic není. Jak je na 

tom John?“ 

„Ráno přineseme lék. Snad to bude dost včas. A ty budeš zatím tady a ani se odtud nehneš. 

Chci tvoje slovo.“ 

Erin se pomalu narovnala. Takhle rozčileného doktora snad ještě neviděla. Ráda mu 

prováděla drobné rošťárny a on se nikdy moc dlouho nezlobil. Kromě jejího výletu na 

Velétos. Tehdy to skoro nezvládla a doktor její návrat také ne. Musí se lépe ovládat, než s ní 

zase přestane mluvit. Otevřela ústa, ale nevyšlo z nich ani slovo. 

Doktor pozvedl obočí. „Tak dobře,“ řekl stroze. „Už jsi dojedla?“ Jak bylo patrné, od 

Velétosu uběhlo příliš málo času. 

Erin si všimla jeho rychlého pohledu ke dveřím pokoje a věděla, že za nimi je pár vojáků, 

připravených vejít na doktorův pokyn. 

„Tak jo,“ začala. „Počkej. Jak dlouho?“ 

Carson se na ni zadíval s pobavením. „Abych tě uklidnil – John je pod sedativy a hned tak 

se neprobudí. Jestli se v tobě ozvaly nějaké záhadné ochranitelské geny, můžeš je zase uložit 

ke spánku. Nevzbudíme ho, dokud nebude lék. Nebo dokud…,“ zarazil se. Některé možnosti, 

které mohly nastat, se mu příčily i vyslovit. „Prostě mi slib, že tu zůstaneš, dokud to s Johnem 

nějak nevyřešíme. Samozřejmě,“ dodal, když viděl, jak se nadechuje, „kdyby utekl a chtěl nás 

všechny zabít, můžeš zakročit, Zachránkyně světů.“ Říkal to ironicky, ale Erin přeběhl mráz 

po zádech. „A jakmile bude John v pořádku, musím se pořádně podívat na tebe,“ slíbil. 

„Za těchto podmínek,“ řekla Erin pomalu, jak si v duchu opakovala, co bylo vlastně 

řečeno, „máš moje slovo, že neopustím svůj pokoj, dokud bude John pod sedativy na 

ošetřovně nebo o něj bude postaráno jinak. Samozřejmě,“ i ona si všimla Carsonova 

nesouhlasného nádechu. „jsem to myslela tak, že bude vyléčený.“ 



Doktor odešel a Erin se vrhla na zbytek jídla. Večerní procházka jí pomohla vytrávit a 

pocit sytosti ji aspoň trochu uklidnil. Uložila se na posteli a věnovala se sledování 

Sheppardova neklidného spánku. Před zavřenýma očima se jí zase začaly míhat podivné věci. 

 

Brzo ráno odešla výprava, vedená doktorem Beckettem, na lov vajec iratuských brouků.  

Erin jejich odchod zaznamenala jenom napůl. Ovládnutí rozšířeného Daru Kněžích jí stálo víc 

sil, než si původně myslela. Nedokázala v klidu ležet nebo sedět. Zato dokázala vyšplhat po 

zdi stejně rychle, jako John Sheppard. Možná rychleji. Začala Johnovi závidět klidný pobyt na 

ošetřovně. Prášek, který dostala od Carsona, už dávno skončil rozmočený v umyvadle. Aby se 

nějak zabavila, lezla po stropě a přemýšlela o divných věcech, které ji napadaly celou dlouhou 

noc. K ránu se posadila na posteli s pocitem, že ví přesně, kde je Andoriel. Pak se skutálela na 

zem a hledala komunikátor, aby řekla Carsonovi něco strašně důležitého. Než komunikátor 

našla, zapomněla, co tak důležitého ji vlastně napadlo. A kde je Ája ráno taky nevěděla. 

 

Výprava se vrátila s nepořízenou. Doktor se ani nesnažil nějak zakrýt rozčarování a 

zoufalství, které na něj padalo. Stál na ošetřovně a zasmušile se díval na spícího Johna. 

„Takhle to nepůjde, chlapče,“ zavrtěl hlavou a šel zkontrolovat poslední testy. Doufal, že 

ho napadne nějaké nečekaně jednoduché řešení. Ale to by ho asi musela políbit nějaká 

lékařská múza, protože jeho rozum byl v koncích. Pousmál se na list papíru, který sebral 

z beznadějně přeplněného stolu. Přesně věděl, jak by taková múza měla vypadat. 

Pomalu zvedl hlavu s očima zahleděnýma někam daleko. Papír sevřel v ruce. Stál a 

přemýšlel, až se mu krabatilo čelo. Znovu se podíval na list, pečlivě ho uhladil, položil na 

nejvyšší hromadu na stole a zatížil ho svým oblíbeným hrnkem na kávu. Vyběhl z ošetřovny a 

hnal se k nejbližšímu transportéru. 

 

Erin seskočila ze stropu a lehce přistála uprostřed pokoje. Z reproduktorů tiše hrála vážná 

hudba. Neposlouchala ji často, jenom při zvláštních příležitostech. Jako třeba v den, kdy se 

naučila šplhat po zdech a stropě. Tedy dnes. 

Carson rozrazil dveře, dvěma skoky byl u Erin, chytil ji v pase s nadšením ji políbil. 

Stála v úžasu se svěšenýma rukama a zírala na něj. 

„Popadl tě amok?“ vypravila ze sebe, když se trochu vzpamatovala. 

„Políbila mě múza!“ vykřikl doktor radostně, otočil se a zmizel ve dveřích. 

„A proč to mám odnášet já?“ zeptala se Erin prázdného pokoje. 

 

Za dva dny ráno věděla, že slib, který dala doktorovi, dodržela. 

Nepokoj odezněl a smysly se jí ustálily na přiměřené hladině. Věděla, že se s nimi bude 

ještě chvíli potýkat, ale už jí nenutily sledovat Johna při každém jeho hnutí. 

Předcházející den se u ní Carson stavil, aby ji ujistil, že Sheppardova léčba probíhá dobře a 

že je řada na ní. Vzal s sebou celý kufr zdravotnického vybavení a dvě hodiny se bavil tím, že 

jí odebíral jeden vzorek za druhým. Krev a další tělní tekutiny, pramínek vlasů, nehet… 

Pokaždé, když uložil zkumavku do kufru, zatvářil se spokojeně a kriticky si ji prohlédl, aby 

zjistil, co by z ní mohl ještě dostat. 

„To už stačí, doktore Frankensteine,“ protestovala a zakrývala si obličej rukama. Využil 

toho a z předloktí jí seškrábl kousek kůže. 

Další den ráno měly být první výsledky. 

Vyšla z pokoje a zamířila na ošetřovnu. John se ještě povaloval pod dekou, ale ta příjemně 

modrá barva pokožky už ho opustila. Zamrkal na ni. 

„Myslím, že jsem vás už někde viděl, slečno,“ usmál se, ale jeho oči zůstaly vážné. 

Erin se neusmívala. „Jistě, pane. Potkali jsme se jedné bouřlivé noci za velice trapných 

okolností. Chtěl jste si hrát na místního Drákulu nebo na Dona Juana?“ 



John vzdychl a položil hlavu na polštář. „Ach jo. Kolika lidem se budu muset omluvit? 

Máš nějaký přehled?“ 

Erin zavrtěla hlavou. „Myslím, že to nebude tak zlé. Byl jsi docela milý brouk.“ 

Johna to rozesmálo. 

„Ááá, staří známí se scházejí?“ řekl ode dveří Carson Beckett. 

Erin opatrně couvla, když procházel kolem ní. Hodil po ní pobaveným pohledem. 

„No, tak hrozné to snad zase nebylo. Trocha další krve a pár vzorků na testy…,“ poklepal 

na notebook v podpaží. „Už je to za námi, a ač je to k nevíře, jste oba v pořádku. Johne, ještě 

potřebuješ klid, ale už můžeš do svého pokoje. Jenom nezapomeň na pravidelné injekce. A 

ty,“ otočil se k Erin a zamyšleně si ji přeměřil. „Přes všechnu snahu jsem nebyl schopen 

zjistit, co se to s tebou stalo. V každém případě ti nic není. Jenom ten sken-,“ obrátil se 

k přístroji. „Záznam z tvé poslední prohlídky nemohu najít nikde v počítači ani v paměti 

skeneru.“ Skener i Erin se tvářili jako nevinnost sama. 

„No,“ pokračoval Carson po krátké odmlce a usmál se na ni, „vždycky ještě tu prohlídku 

skenerem můžeme udělat znovu, že?“ 

Erin tiše zaúpěla. 

 

 

 



16. Přetahovaná  

Ahoj Erin, 

 

zajímavé, zvláštní a zničující. Takové bylo naše myšlenkové spojení s Acem. Záblesky 

jeho vzpomínek mne pronásledovaly, jakmile jsem trochu polevila v pozornosti. Přicházely 

nečekaně v průběhu bdění a pronásledovaly mě celé noci. Sledovala jsem sama sebe, jak se 

krmím na lidech a cítila, jak mi tělem proudí jejich životní síla. Plnilo mě uspokojením a 

pocitem všemocnosti, když jsem jim vstupovala do myšlenek a nutila je k věcem, které by 

sami nikdy neudělali. Pohybovala jsem se po wraithské lodi a pracovala s jejími systémy. 

Sledovala jsem rituály z běžného života Wraitha, ale také některé ne tak běžné a jiné i přísně 

tajené. 

Ztrácela jsem pojem o čase a o tom, co se děje kolem mě. 

Zase jsem křičela ze spaní. 

Za několik dnů stál Ace u okna a křečovitě svíral mříže. 

„Dost!“ skřípal zuby. „Máš schopnosti, které neumíš ovládat. Je to k nesnesení.“ 

„To mi povídej,“ vydechla jsem. Stála jsem proti němu a třesoucíma se rukama jsem se 

marně snažila zachytit železné tyče v okně. Nakonec jsem to vzdala a sedla si jako obvykle 

pod okno na zem. Kolena jsem si přitáhla k bradě a pevně je objala rukama. Konečně neměly 

prostor na třas a uklidnily se. Nadechla jsem se, zadržela dech a pak jsem ho pomaličku 

nechala unikat mezi rty. Zvedla jsem hlavu. 

„Jak -,“ začala jsem, ale zarazila jsem se. Ace stál jako socha a čekal. Možná si užíval 

chvíli klidu. „Jaké schopnosti jsi měl na mysli a jak je mám ovládnout?“ formulace otázky 

nezněla přesně tak, jak jsem chtěla. „Pomůžeš mi? Naučíš mě to?“ 

„Nevím jak,“ zavrčel. „Tvoje žízeň je horší než můj hlad. Meditace ti šly. Jak je možné, že 

se neovládáš v tomto případě?“ 

„Meditace mi šly?“ opakovala jsem po něm. Neviděla jsem mu do obličeje, ale v jeho 

dalších slovech byl cítit úšklebek. 

„Myslíš, že by mi něco takového mohlo uniknout? Od svých počátečních směšných 

pokusů jsi hodně postoupila.“ 

To už jsem nevydržela a zvedla jsem se. Údivem se mi přestaly třást ruce a já obtočila 

prsty kolem mříží. Vzpomněla jsem si na svá sezení s Teylou. 

„Mohl bys mi tedy pomoci?“ 

„Už jsem řekl, že nevím jak. Lidská mysl je příliš jednoduchá.“ Přimhouřil oči a trochu se 

ke mně naklonil. „Ublížím ti.“ 

„A to nechceš?“ řekla jsem potichu s hlavou na stranu. Pod mým pátravým a nevěřícím 

pohledem zůstala jeho tvář nehybná. Chvíli trvalo, než mi došlo, co nebylo vyřčeno. Ne, že by 

chtěl nebo nechtěl. Nemohl. Opět jsme se dostali k pochybné symbióze mezi ním a jeho 

geniiskými vězniteli. Pustila jsem mříž a odešla k zadní stěně. Zůstala jsem stát zády k oknu a 

založila si ruce. 

„Možná bys měl přehodnotit některé své zvyky.“ Hlas mi zněl řeřavě. Zjistila jsem, že přes 

všechnu snahu o nadhled, jsem si na některé věci vypěstovala alergii. „Ve vlastním zájmu,“ 

dodala jsem po krátké odmlce a otočila se k němu. 

„Hloupá,“ ozvalo se z temných koutů jeho cely, kam se stáhl. 

 

Probudila jsem se z krásného snu o Atlantidě. S očima ještě zavřenýma a s úsměvem na 

rtech jsem se obrátila na druhý bok. Ale další spánek už nepřicházel. Někde vzadu v hlavě mi 

výstražně pípal budík. Jeho zvuk mi připomínal nějaké slovo. Stále se opakovalo a 

prozpěvovalo v jednom jediném tónu: „hlou – pá – hlou – pá – hlou –„ 



Rychlým pohybem jsem odhodila pokrývku a postavila se, rázem úplně při smyslech a 

bdělá. 

Wraitha jsem za mříží nikde neviděla, ani když jsem se u okna vytáhla na špičky. 

Otočila jsem se zpátky k lavici, která mi sloužila jako lůžko a zamyšleně se na ni zadívala. 

Zády jsem se opírala o zeď a hlava se mi dotýkala tyčí mříže. Byla jsem si jistá, že se něco 

změnilo. Očima jsem přejížděla po cele a mračila se, protože jsem nemohla přijít na to, jaká 

změna nastala. 

Pohyb za mnou mě přinutil udělat krok od okna a také přinesl poznání. Ticho. Žádné cizí 

myšlenky v hlavě se mě nepokoušely zmást a ovládnout. 

Obrátila jsem se zpátky k oknu a dívala se do bílé tváře svého souseda. 

„Dobré ráno.“ Vlastní hlas mi zněl chraplavě, jako bych ho už dlouho nepoužila. 

„Ráno?“ Letmý záchvěv ve tváři mu odezněl dřív, než se proměnil v smích. 

Ustoupila jsem o další krok a zamračila se na něj. 

„Není ráno?“ zeptala jsem se trochu zbytečně. Se střídáním denní doby to bylo ve vězení 

bez oken stejné, jako se střídáním ročních období. Dalo se odhadnout jenom podle 

jednodenního jídla a jeho složení. 

Neodpověděl. Zíral na mě a se špatně tajeným pobavením v očích čekal, až mi konečně 

dojde pár maličkostí. Jedna „maličkost“ mě napadla hned, jak jsem sklopila pohled. Nevěděla 

jsem, jak jsem se dostala k čistému oblečení. Dostávala jsem ho vždycky po pár dnech při 

návštěvě umývárny, ale na žádnou cestu z vězení jsem si nemohla vzpomenout. Jestli mě 

paměť úplně nezklamala, to, co jsem měla na sobě před spánkem, už bylo dost obnošené. 

Prohrábla jsem si rukama vlasy. Sponka zmizela. 

„Jak dlouho?“ zeptala jsem se. 

Žádné odpovědi se mi nedostalo, jenom nečitelného pohledu. 

„Co všechno ses dozvěděl?“ zkoušela jsem to dál. A nejenom nahlas. Koutek jeho pravého 

oka sebou zacukal. I mně připadaly vlastní pokusy o telepatické spojení směšné, ale 

nepřestala jsem se o ně snažit. 

„Bavil ses?“ pokračovala jsem. 

Další nic neříkající pohled. 

„Ještě nějakou otázku?“ řekla jsem nevesele. „Co třeba – proč jsi toho nechal?“ 

Tentokrát jsem se dočkala zlostného odfrknutí. Můj následující pokus o telepatii odrazil 

s takovou silou, že jsem ustoupila o další krok. Pokračovala jsem v hlasitých dotazech. 

„Vyhrožoval jsi, že mi ublížíš, ale necítím se zraněná. Co se stalo?“ 

Upřeně jsem se dívala do jeho očí a snažila se z nich vyčíst to, co mi nebyl ochoten sdělit. 

Stejně dobře bych mohla hypnotizovat skálu. 

„Zakázali ti to?“ zkusila jsem to odjinud a doufala, že ho zmínka o našich věznitelích 

rozzlobí natolik, abych se konečně dočkala nějaké reakce. 

Jediné, čeho jsem dosáhla, byly jeho zatnuté čelisti, další bolestivý dloubanec v hlavě a 

poté Aceův odchod ze scény. 

Usadila jsem se na posteli a přetáhla si přes záda deku. Z vedlejší místnosti nebyl slyšet ani 

hlasitější vzdech. Než jsem zavřela oči, ještě jednou jsem se podívala na okno. Ticho a přítmí 

nikdo a nic nerušilo. Přesto jsem musela pomalu napočítat až do padesáti, abych se dostala na 

další hladinu vnímání. Opatrně jsem se zaměřila na tvora, který se skrýval nedaleko. 

Sledovala jsem ho zpovzdálí a odhadovala jeho náladu a sílu. Byla jsem spokojená sama se 

sebou do té doby, než se jeho obličej objevil přímo přede mnou. Vznášel se v prostoru a 

probodával mě očima plnýma zlosti. Ucukla jsem a spadla z lavice, na které jsem seděla. 

Ani tehdy se v okně nikdo neobjevil a v celém vězení bylo slyšet jenom moje překvapené 

tlumené heknutí a tvrdý dopad na zem. Zůstala jsem sedět tam, kde jsem skončila a znovu se 

přinutila ke klidu. Tentokrát to netrvalo tak dlouho a mohla jsem se znovu věnovat svému 

tichému pozorování. Z mnohem větší dálky. 



 

Na své otázky ještě pořád neznám správné odpovědi, Erin. A ani nevím, jestli je mezi námi 

s Wraithem válka nebo mír. Ale jsem si jistá, že aspoň tu poslední věc zjistím brzy. 

Ája 

 

 



17. Zrcadlo (Dar) 

„Bylo to krásné rozloučení, Teylo,“ krátce jsem stiskla Teylinu ruku a smutně se usmála. 

„Ano, kéž by více našich lidí mělo možnost dobrat se až sem,“ povzdychla si tiše a 

pokynula mi hlavou, než ladným krokem zmizela za rohem. Lehká látka ceremoniálních šatů jí 

vířila kolem kotníků a několik náhodných kolemjdoucích se za ní překvapeně otočilo. 

Následujíce Teylina příkladu jsem si hlasitě povzdychla a vydala se rázným krokem opačným 

směrem, abych se vyhnula zástupu Athosianů valících se z pohřební místnosti. Neměla jsem 

náladu pouštět se do dalších zdvořilostních rozhovorů a vyjadřovat formální soustrast mi 

připadalo jako pokrytecké gesto vůči lidem, jejichž žal pro Charin byl hluboký a upřímný. 

„Erin!“ Polekaně jsem nadskočila a otočila se. Dr. Beckett mě s mírným supěním doběhl a 

několikrát zalapal po dechu. 

„Erin,“ zopakoval už méně udýchaným hlasem a upřel na mě vyčítavý výraz. „Volám na 

tebe už od minulé odbočky a ty nic!“ 

„Trochu jsem se zamyslela.“ 

„Trochu? Vsadím se, že kdyby za tebou vybuchla bomba, ani by tě to nevychýlilo z kurzu. 

Jak můžeš být tak nevšímavá?“ 

„Co chceš?“ ignorovala jsem jeho otázku a snažila jsem se ho nasměrovat přímo k věci. 

„Nechceš s námi večer zajít k Rodneymu? Ještě jsem neslyšel všechny souvislosti ohledně 

skrytého Goa´lda a -“ 

„Zadrž, prosím! Za prvé - večer je trochu široký pojem a za druhé určitě nepůjdu. Jsem 

unavená, půjdu si dnes brzy lehnout.“ 

„Hele, jestli je to kvůli Rodneymu, tak nemusíš mít obavy. Rád tě uvidí.“ 

„Jasně, o tom nepochybuji. A opil jsi ho předtím, než ti to odkýval?“ 

„Nebuď sarkastická! Vždyť víš, jaký je. Není to nic osobního. On je takový na všechno a na 

všechny.“ 

„O důvod víc nepobývat dobrovolně v jeho přítomnosti,“ zavrčela jsem a konejšivě ho 

poplácala po rameni, „ pak mi všechno o Caldwellovu parazitovi můžeš převyprávět. Čím víc 

zprostředkovaně to uslyším, tím víc zkreslující a dobrodružnější bude zápletka. A pohádky já 

ráda.“ 

„Jak myslíš, Erin. Tak zítra.“ 

„Cože? Proč zítra? Co je zítra?“ 

 Carson mě sjel ledovým pohledem. „Krevní testy!“ 

Bolestivě jsem se zašklebila a máchavým pohybem ruky naznačila odmítavé gesto. 

Nesnáším testy, nesnáším ošetřovnu a pomalu začínám nesnášet i Carsona. 

„A zítra přijď včas!“ za zády mi zazněl poslední pokus obrátit mě na Carsonovu víru 

odpovědnosti a dochvilnosti.    

 

Nepostřehla jsem, kdy jsem sklouzla ze snění do astrálního světa, ale když se mi uprostřed 

snu o růžovém vodopádu plného porcelánového nádobí s kýčovitými motivy kytiček, ptactva a 

podobné havěti zjevil černý ohořelý dub, bylo to víceméně jasné. V jeden okamžik jsem stála 

po kolena ve vodě barvy jahodové žvýkačky, s rostoucí nechutí sledovala kolem sebe plující 

jídelní servis a nehmotnou rukou si přidržovala vyhrnutou bílou tylovou sukni, jejíž průsvitná 

látka dokonale plnila opačný význam slova zahalovat, a v příští vteřině se má hlava ocitla pod 

temnotou vodní hladiny, kam mě spláchla mohutná vlna. Příčinou jejího vzniku byl gigantický 

strom, který se náhle zřítil z oblohy doprostřed růžového jezera, sotva tři stopy ode mě. Náraz 

přehlušil vzdálené šumění vodopádu a hlasité šplouchnutí vzápětí vystřídalo ticho podvodního 

světa. 



„Co je to za blbej sen, sakra?“ zaječela jsem, když se mi podařilo znovu vyplavat nad 

hladinu. Zamžourala jsem do přízračného světla, jehož blankytné sloupce sestupovaly 

z nedohledné výšky skrz hradbu mraků bělejších než babiččin naškrobený nedělní ubrus.  

„Kde ses tu vzal?!“ Pátrala jsem na nebi po nějaké díře, kudy by mohla prosáknout cizí 

realita. „Vypadni z mého snu, dnes nikam nepůjdu!“ Hrábla jsem po jednom z mnoha šálků 

plujících kolem a vztekle jím mrštila o černý kmen. 

Strom se ani nezachvěl, jen se od doutnajícího kmene po jezeře rozběhly drobné vlnky. Na 

špičkách zuhelnatělých větví ještě místy tančily drobné plamínky. Věděla jsem, co jeho 

přítomnost značí. Představoval jakýsi „rozcestník“ ukazující možné směry, kterými lze 

vstoupit do astrální roviny bytí. Co mě ale skutečně překvapilo, nebyla primárně jeho 

samotná existence, jako spíš přítomnost v mém snu. Ode dne, kdy mi byl předán Dar, jsem se 

ho naučila více či méně ovládat. Ze začátku jsem zažívala jasnovidecké předtuchy náhodně ve 

stavu snění, ale časem se mi „nazírání“ podařilo dostat pod kontrolu. Astrální svět se mému 

vnímání otevíral zcela programově za pomoci vlastní vůle. Teď to však bylo jiné. Poprvé po 

dlouhých měsících se sen mé kontrole vymkl. Nejdříve mě v záchvatu paniky napadla 

nesmyslná myšlenka, že snad mé schopnosti přirozeně slábnou. Koneckonců nebylo možné 

zjistit, jak se Dar s lidským tělem a duší dlouhodobě snese. Takový případ dosud nebyl 

zaznamenán, vyjma Penha, což neskýtalo zrovna dostatečné množství vzorků, z kterých by se 

dal učinit průměr a zjistit nějaký shodný znak. Instinkt mi však napovídal, že samovolné 

prosáknutí podprahového vstupu do astrálu bude mít jiný důvod. Očividně jsem se měla 

dozvědět něco tak zásadního a důležitého, že mimosmyslové vnímání převzalo vládu nad 

vědomím a snažilo se mě co nejdříve směřovat k okamžitému nazírání. Tušila jsem, že ať už 

uvidím cokoliv, nebude se mi to líbit. 

„Do hajzlu,“ ulevila jsem si, „ještě ne. Nejsem připravená, neznám celý význam 

proroctví!“ 

Jako odpověď na mou zbytečnou námitku se na dubu objevily tři šipky ze ztrouchnivělého 

dřeva, ledabyle přivázané k větvím konopným provázkem. 

„Jasně, chápu,“ povzdechla jsem si odevzdaně, „asi nemám moc na výběr, co?“ 

Strom „překvapivě“ mlčel. Pak prostřední šipka povolila a gravitace ji odporoučela do 

růžové lázně. 

„Budu to brát jako znamení,“ odvětila jsem lakonicky a vydala se středem. Jezero 

zůstávalo mělké, takže netrvalo dlouho a dobrodila jsem se bez obtíží až k vodopádu. 

Nedosahoval výšky ani tří metrů, přesto jsem se při bližším pohledu na něj neubránila 

obdivnému povzdechu. Jeho zvláštnost spočívala v samém vodním zdroji. Voda nepadala přes 

okraj, ale zhmotňovala se přímo ze vzduchu, kterým prostupovala duha. Ve dvou obloucích se 

křížila přesně před vodopádem a barevné spektrum obsahovalo mnohem více odstínů než by 

bylo možné v mém materiálním světě. 

Pomalým krokem jsem prošla skrz vodní clonu. Nechtělo se mi příliš nahlížet tam, kde mě 

mohly ohrozit mentální útoky nepřátel, ale zároveň jsem se bála ignorovat tak jasné varovné 

signály. A protože jsem nerozhodnost vždy považovala za obzvlášť nehezký rys lidské povahy, 

hodila jsem nakonec obavy za hlavu a vydala se na další stezku nazírání, ať už v ní na mě 

číhalo cokoliv. 

Jakmile jsem vstoupila do vodopádu, obklopila mě dobře známá tma. Trpělivě jsem čekala 

na nějaké znamení, které by mě nasměrovalo dál. Přemýšlela jsem, co to bude tentokrát. Opět 

nějaké zvířecí stopy nebo klasické hořící šipky? Probuzená zvědavost na chvíli zaplašila 

myšlenky na případné nebezpečí. Připadalo mi, že v té všeobjímající temnotě stojím věčnost, 

když se kolem mě konečně rozjasnilo. Najednou jsem plula v jakési mlhovině nazelenalého 

odstínu, která se převalovala a kroutila, až na sebe vzala podobu přízračného koně a než jsem 

se nadála, držela jsem se jeho hřívy a uháněla tmou. Jeho běh byl tak plynulý, že jsem 

nepostřehla, kdy zvíře zastavilo. Otevřela jsem oči právě včas na to, abych stihla seskočit ze 



hřbetu dřív, než se kůň rozplynul. Sotva se mé bosé nohy dotkly země, zvedl se silný vítr a 

rozfoukal mlhu na cáry.  Když jsem odtrhla zmatené oči od země, zjistila jsem, že stojím 

uprostřed nekonečné planiny. Nejdříve jsem měla za to, že zemi pokrývá sníh, ale pozornější 

pohled odhalil, že se bořím po kotníky do třpytivě bílého písku. Něco mě pobídlo, abych se 

podívala vzhůru, a když jsem tak učinila, další díl skládačky zvané proroctví zapadl na své 

místo. Nad zemí, hladkou jako sklo, se od obzoru k obzoru klenulo temně fialové nebe. 

Přestože na něm nesvítilo slunce ani měsíc, viditelnost byla jako za denního světla. 

„Konečně. Že ti to ale trvalo.“ 

Překvapením jsem nadskočila. Po boku mi stála asi sedmiletá dívenka a s vážným výrazem 

si mě prohlížela. Její oči byly nepřirozeně velké a barva tak tmavá, že zcela splynula se 

zorničkami.  

„Pospěš, nemáme času nazbyt.“ Děvčátko se mě se samozřejmostí, která nepřipouštěla 

sebemenších námitek, chytilo za ruku a popošlo pár kroků dopředu. Hlas mělo na dítě jejího 

věku příliš hluboký, jako by jím skrz ni mluvil někdo mnohem starší. 

„Tak co je to s tebou? Ztratila jsi řeč? Říkám, že musíme jít!“ Netrpělivě pohodila hlavou, 

až jí dlouhé světlé lokýnky divoce nadskočily.  

„Počkat, počkat!“ Vzpamatovala jsem se konečně ze šoku. „Ne tak rychle. Co kdybys mi 

pro začátek řekla, kdo jsi? Nic ve zlém, ale v astrálu s cizími dušemi nikam nechodím, nevinně 

vypadajících dětí nevyjímaje.“ 

„Ty vážně nevíš, kdo jsem?“ Dívčin nevěřícný úžas zněl upřímně zděšeně. 

„A měla bych?“ Dokonale zmatená jsem se snažila najít v paměti jakoukoliv vzpomínku, 

která by mi pomohla se rozpomenout, ale uvnitř hlavy bylo beznadějně pusto a prázdno. 

„Ach, vy lidé,“ teatrálně si povzdychla a s roztomilou okázalostí si připlácla dlaň na čelo. 

Vypadá jako oživlá panenka, napadlo mě, jak jsem si prohlížela drobné dívčí tělíčko oblečené 

do zářivě růžové zástěrky a bílých punčošek. Jako by vzal někdo všeobecnou lidskou 

představu o dokonalém dítěti a vdechl jí život. Ta dokonalost byla ovšem až příliš nápadná a 

temný pohled jejích očí ve mně budil silný neklid. 

„No jistě, že bys měla. Žijeme spolu v jednom těle přesně 324 dní, 16 hodin a 34 minut, to 

už by dokonce i z tak nespolehlivého a omezeného hlediska, jakým je to lidské, mohlo něco 

znamenat, nebo se mýlím?“ Rysy porcelánové panenky se zkřivily náhlým podrážděním. „Jen 

poznámka pro primitivnější formy života – poslední otázka byla jen rétorická, ergo se nikdy 

nemýlím.“ 

„Pane bože!“ Začalo mi pomalu svítat. 

„To znamená, že ti pár šedých závitů mozkových přece jen zbylo a probudilo se alespoň 

v základních funkcích?“ 

„Ty jsi Dar!!!“ zvolala jsem a snažila se uvěřit tomu, co mé rty právě vyslovily. „Ironický 

a sarkastický Dar!“ 

„Sláva, třikrát sláva,“ ucedil Dar mezi zuby a v tónu, jakým to pronesl, nebylo ani stopy 

po nadšení. „Tak, když byla největší záhada století odhalena, můžeme už konečně vyrazit 

nebo tady hodláš zakořenit?“ 

„Ale,“ snažila jsem se najít vhodná slova, „jak to, že…chci říct, jak můžeš být můj Dar? 

Jsi jen neživotní forma energie bez vlastního vědomí žijící v symbióze s hmotnými těly, kterým 

za přísun životní síly poskytuje inovaci lidských smyslů. Vždyť se rodíš ve wraithských klonech 

jako nevysvětlitelná hříčka, jako vedlejší produkt umělého množení.“ 

„Hm, to sis vyčetla v úvodních vysvětlivkách ve wraithské předmluvě k Proroctví? Dám ti 

jednu dobrou radu – nevěř všemu, co čteš. Co je psáno, není pokaždé pravdivě dáno. 

„Cože?!“Marně jsem se snažila udržet myšlenkový krok. 

„Jak smutné. Měla jsem dojem, že jsi bývala méně…těžkopádná v chápání mluveného 

slova. Zřejmě jsem tě přecenila. Pochopitelně se mýlíš, mám vědomí.“ Dívenka si zlobně 



dupla nožkou, až se písek rozprskl. Pak se krátce zamyslela, jako by si svou „frackovitou“ 

reakci potřebovala zhodnotit, zda ji provedla správně. 

„A co když jsi halucinace? Možná jsi jen výplod mé mysli!“ namítla jsem nejistě. 

„S tebou bude práce! Už vím, proč mě Hvolrch´kchutrin varoval před sdílení s lidskou 

myslí,“ se znechuceným pohledem nade mnou holčička zalomila rukama. „No tak dobře, 

vidím, že bude lepší, když ti pár základních faktů osvětlím, než ti ta zběsile rotující kolečka 

v hlavě vypálí do lebky díru.“ 

„To jsi vážně laskavá.“  

„Vidíš, tady máš zrovna odpověď na občasný výskyt sarkasmu v mém projevu. Přiznávám, 

je to chytlavé. A vůbec – co já už od tebe chytila zlozvyků! Poslouchala ses někdy, jak mluvíš 

s ostatními svého druhu? Zkus si příště víc uvědomovat sama sebe a pochopíš, že všeho moc 

škodí – i jízlivosti a hloupého humoru…i když v tvém případě se o humoru mluvit moc nedá.“ 

„To se mi snad zdá…zlý sen! Možná ty athosianské pálivé papričky měly ještě další 

vedlejší účinky…“ 

„Zlý sen se ti zdál předtím, než jsem do něj vstoupila a ukázala ti východ. Vděk si nech na 

potom, děkuji pěkně. Pro černého Weiialchk´thruina! V tom růžovém sajrajtu plavalo nádobí! 

Proč se vůbec lidem zdají takové nesmysly? Je skutečně s podivem, že lidská rasa s mozkem, 

jehož kapacita je využívána sotva z 5%, dospěla až na současnou technickou úroveň. Víš, co 

mi dalo práce nabourat se do tvého nevědomí? Navzdory tomu, že jsem se v tobě celkem 

pohodlně zabydlela, myšlenky ti bez tvého vědomí číst nemohu – a popravdě jsem za to 

neskonale vděčná. Jsou všechny lidské mysli tak…chaotické?“ 

„Pokud myslíš schopnost snít, tak asi ano.“ 

„Jak s tím dokážete žít a nezešílet? Jaký to má vůbec smysl? Wraithské mysli jsou naštěstí 

prosté podobných šílených stavů.“ Dívenka si přiložila pěstičky na spánky a potřásla 

bolestivě hlavou.  

„Skutečně Wraithi nemají žádné sny? Nikdy?“ neubránila jsem se všetečné otázce. 

„Wraithští kněží nikdy nesní, jak jsou na tom obyčejní jedinci jejich rasy, v tom nemůžu 

sloužit.“ Při pohledu do mrzuté dětské tvářičky jsem se rozhodla, že jsem k tomuto tématu 

slyšela dost. 

„Tak, popojedem, čas se krátí. Určitě se chceš zeptat, proč vypadám jako lidské mládě.“ 

„No, to taky, ale -“ 

„Žádné další ale, na ty bude prostor jindy. Přivedla jsem tě sem kvůli jiné záležitosti, která 

nesnese odkladu. 

„Fajn, takže jaký máš důvod vypadat tak, jak vypadáš?“  

„Nechtěla jsem tě polekat,“ přiznal opatrně Dar a obezřetně si mě prohlédl, jako bych 

byla z křehkého skla, které balancuje na hraně výškové budovy, „proto jsem se 

personifikovala do podoby dítěte. To je na zdejší astrální realitě nejlepší – lze tu své vědomí 

neomezeně formovat. Jak jsem měla možnost z pozorování lidského druhu zjistit, mláďata se 

ve vaší kultuře staví na nejvyšší úroveň důležitosti. Ženské pohlaví mláděte, pravidelné rysy a 

mírumilovný nevinný vzhled – to vše oblečené v růžové - pak umocňují líbivost subjektu a 

spouštějí mateřský a ochranitelský pud, kterým jsou – jak známo – lidské bytosti nejsilněji 

ovládány, tudíž jsem došla k závěru, že tato forma pro mě bude nejvhodnější.“ Dar se na mě 

podíval s očekáváním uznání za svou dedukci, ale já se jen ušklíbla. 

„Aha, zajímavé.“ 

„Nech si ten sarkasmus!“ Odseklo děvče a zklamané z mé reakce mě znovu podrážděně 

škublo rukou. Nepohnula jsem se. 

„Stejně nechápu, čím bys mě mohla vyděsit, kdybys zůstala ve své podobě. Vím celkem 

jistě, že z prakticky neviditelného obláčku mlhy bych panice nepropadla.“ 

Dar se otočil a sjel mě dlouhým pohledem. „Tak nás tedy, vy lidé, vidíte? Jako 

aerosolovou směs kapalných částic v plynu? Zajímavé – že jste nás vůbec schopni ve vaší 



realitě zachytit pomocí smyslu tak nedokonalého jako je lidský zrak. Samozřejmě to, co jste 

schopni spatřit, je silně zkreslující a skutečnosti se blíží jen velmi málo. Pro přesnější 

pochopení si představ, že se koukáš z okna skrz mléčné sklo, které nepropouští téměř žádné 

světlo, na 5 km vzdálenou wraithskou loď. Současně předpokládejme, že jsi nikdy v životě 

žádnou loď neviděla. Tvoje zraková paměť se tudíž nemá čeho chytit, neznáš skutečný tvar ani 

velikost sledovaného objektu. Když si porovnáš obraz wraithské šipky s obrazem, který se ti 

nabízí přes nepropustnou clonu, vyjde ti vcelku přesné přirovnání, jak je lidské vidění 

neschopné obsáhnout objekty, které nespadají do vaší omezené trojrozměrné reality.“ 

„Já tě poprvé neviděla. Nepostřehla jsem, že jsi do mě vstoupil. To až pak…když zemřel 

druhý Kněz, jsem nakrátko zachytila Wraithův „Dar“, jak se třepotá nad jeho tělem…Takže 

ve skutečnosti vypadáš jako dvoumetrová příšera s třemi řadami zubů, obřím krvavým okem a 

disponující nekonečným množstvím obludných chapadel produkujících zeleně světélkující 

sliz?“ 

„Podle očekávání zcela chybný úsudek a jako pokus o vtipnou poznámku to rovněž 

neobstojí. Nebezpečí z mé podoby tkví nikoliv v relativních pojmech krásy a ošklivosti, kterou 

si lidé během staletí vyměřili podle nepochopitelně hloupých měřítek, ale v odlišných 

realitách a čtvrtém rozměru. Opakuji, že lidské smysly nejsou schopné obsáhnout naši podobu 

ve všech rozměrech. Při samotném pokusu o něco tak nesmyslného by lidská mysl bezpochyby 

zešílela. Jen si vezmi, jak jste vy lidé duševně labilní. Často stačí jen nepatrně zatřást zažitými 

stereotypy, narušit domnělou jistotu vašeho vidění světa a lidská příčetnost se zbortí jako 

domeček z karet.“ Dar se odmlčel a znovu si zopakoval pro sebe poslední slova. Převaloval si 

je na jazyku a vychutnával jako nějaký snobský pokrm. „Domeček z karet, hm, jak zábavné 

přirovnání.“ 

Prudce jsem potřásla hlavou, abych se trochu vzpamatovala. V informacích, kterých se mi 

v posledních několika minutách dostalo, bylo na můj vkus příliš šílenosti, abych je dokázala 

bez obtíží vstřebat. Cítila jsem, že v mé nehmotné hlavě začíná ve stejně nehmotných spáncích 

pulzovat nepříjemně skutečná bolest. Zaťala jsem zuby. 

„Fajn, takže abychom si to zrekapitulovali. Nejsi trojrozměrná, ačkoliv jsi vznikla umělým 

způsobem v trojrozměrném vesmíru? Existuješ najednou ve více realitách?“ 

„Existuji v mnoha dimenzích, ale ačkoliv se realita, která je pro náš druh nejpřirozenější, 

s tou vaší prolíná jen okrajově, jsme s ní zásadně spjati. Drží nás tu zdroj potravy, jehož 

kompatibilita s naším trávicím ústrojím je bohužel možná jen v tomto omezeném 

trojrozměrném vesmíru…“  

Zatímco se děvčátko melodramaticky odmlčelo, stačila jsem si všimnout, že v jejím 

slovníku zaujímá pojem „omezené“ výsadní místo.  

„Jídlem míním samozřejmě Wraithy. Žijeme s nimi víceméně v symbióze, nic jiného nám 

nezbývá. Nemůžeme se pohybovat v tomto světě samostatně. Bez hostitele bychom zemřeli do 

několika minut. Životní formy s „vyšším stupněm inteligence“ potřebujeme stejně jako lidské 

plíce vzduch.  

Položila jsem otázku, na kterou Dar zjevně čekal. „No dobře, v tom vidím jistou logiku, ale 

čím přesně se ládujete?“ 

„Konzumujeme wraithské energetické výboje z mozku. Pokaždé se při vzniku myšlenky 

uvolní i malé množství velmi specifického druhu energie – energie, která vychází z plného 

uvědomění sama sebe, což zvířatům chybí.“ Dar si dětskými ústy povzdechl. „ Pro tuto chvíli 

dost otázek, musím ti něco důležitého ukázat a nemáme moc času.“  

Byla jsem překvapivým vývojem situace tak zaskočená, že jsem polkla dalších tisíc otázek a 

poslušně se vydala za drobnou dívkou, která si to jistým krokem namířila přes bílou planinu. 

Chvíli jsme šli mlčky. Cestou jsem se několikrát prudce nadechla a po krátké pauze zase beze 

slova vydechla. Trápilo mě příliš mnoho nevyřčeného. Když jsem hlasitý nádech zopakovala 

po páté, Dar to nevydržel. 



„No tak do toho, ven s tím!“ Vyštěkl Dar znenadání, až jsem polekaně uskočila. 

„Co?!“ 

„Ptej se, hlavně rychle. Ta tvá nevyřčená slova doslova slyším vibrovat ve vzduchu. Jako 

otravný hmyz, který se ti vytrvale drží u hlavy.“ 

„Už tam budeme?“ Vykouzlila jsem na tváři široký úsměv a rozverně několikrát zamrkala. 

„Nebuď dětinská! Nemám náladu na blbý kecy.“ 

„Aha, v tom se poznávám – mělas pravdu, je to chytlavé!“ Musela jsem se mermomocí 

zasmát, když jsem ve slovech pronesených popuzeným dívčím hláskem uslyšela samu sebe. 

Vražedný pohled, který jsem za to schytala, mě rychle přinutil vrátit se k původní otázce. 

„Vědí Wraithi, že jste bytosti s vlastním vědomím?“ 

„Ne, nemají o tom ani ponětí. Nechceme, aby znali pravdu. Jejich reakce je v tomto celkem 

předvídatelná. Snažili by se nás zotročit. Stali bychom se objekty – nebo spíše oběťmi -  

výzkumu, jak zvýšit naše působení na jejich smysly a vylepšit už tak téměř dokonalé. Ano, 

téměř – to je ten hlavní problém. Kněží se nespokojí s „téměř“, když existuje možnost, jak 

„téměř“ odstranit. Je jisté, že by při takových pokusech mnoho z našich zemřelo a 

nepochybuji, že wraithští kněží by to za vidinou budoucího zdokonalení bez výčitek 

podstoupili. My ovšem nikoliv. Přese všechno na životě silně lpíme. U nás pud sebezáchovy 

funguje očividně mnohem lépe.“ 

„Proč jsi byl – byla – překvapená, že nevím, kdo ve skutečnosti jsi? Právě jsi řekla, že…“ 

„Vím, co jsem řekla! Nepoučuj, nemáš na to potřebný rozsah znalostí. Vzpomeň si na 

Penha.“ 

„Co je s ním? Svěřil se mi s podezřením, že jste samostatná inteligentní forma života, ale 

to byly jen jeho domněnky. Se svým Darem nikdy nemluvil.“ 

„Ano, Fthreithlastrin se mu nikdy nedal poznat, přesto ho jeho lidský hostitel v sobě vycítil 

jako další samostatné vědomí. Kdysi se mi Fthreith zmínil, že k němu Penh často promlouval. 

Samozřejmě se nikdy nedočkal žádné odpovědi – na to se jeho Dar příliš bál – ale myslím, že 

ho v sobě vnímal jako myslící bytost.“ 

„Takže jsi předpokládala, že tě dokážu mentálně vycítit stejným způsobem?“ 

„Ano. Lidé pro nás mají zřejmě citlivější rozlišení.“ 

„To je ovšem odvážné tvrzení na základě jednoho jediného lidského vzorku.“ 

„Možná. Zjevně jsem tvé schopnosti přecenila…a jen pro upřesnění – moje teorie není 

založena na pozorování jednoho případu.“ 

„Ono jich bylo víc?!!!“ Zalapala jsem po dechu a zůstala stát s otevřenou pusou. 

„Ano, v minulosti se několika jedincům podařilo spojit s lidským hostitelem – ale na 

podrobnosti se neptej, nemáme čas.“ 

„Proč jsi ke mně tak sdílná? Nebojíš se, že bych všechno, co jsem se právě dozvěděla, 

mohla někomu vyzradit?“ 

„Moje existence je ohrožena – a tvoje též. Zoufalé situace si žádají zoufalé činy. A kromě 

toho víš stejně dobře jako já, co by nastalo, kdyby ses svěřila svým lidem.“ 

„Ano, to se dá bohužel snadno odhadnout,“ připustila jsem. „A nikdo alespoň trochu 

příčetný se netouží stát pokusnou myší.“ 

„Tak vidíš, máme toho společného mnohem víc než jen hmotnou schránku.“  

„Promiň, ale stále mi zůstává záhadou, proč chceš zůstat se mnou. Pro tebe by přece 

nebylo nic jednoduššího než si vyčkat, až mě zavraždí a pak si přelézt do mého vraha a 

přirozeného hostitele pro tvůj druh.“ 

„Jistě, nepopírám, že by to byl logický krok, ovšem neznáš jeden fakt, který tvou tezi 

zásadně mění.“ 

„A to má být co?“ 

„Říká ti něco společné bydlení?“ 

„Dál.“ 



„Co k tomu víc dodat? Ujišťuji tě, že si nedovedeš představit, jak je společné sdílení 

jednoho hostitele náročné.“ 

„To jste tam namačkaní jako sardinky v konzervě? Jestli řešíte omezený prostor, tak si buď 

jistá, že to dovedu velmi dobře pochopit.“ 

„Je to mnohem složitější.“  

„Jen se se mnou poděl. Když už sdílíme jedno tělo, ráda bych o tobě věděla víc.“ 

„Až někdy jindy. Jsme na místě.“ Holčička ukázala před sebe.  

Zírala jsem zmateně do míst, kam ukazovala půvabná alabastrová ručka. Bělostný písek se 

ztrácel v dáli a nebe hrálo několika odstíny fialové. Vcelku mírumilovný, i když poněkud 

nudný obraz, zhodnotila jsem přízračnou krajinu kritickým okem. 

„Myslím, že mi vypadnou oči z důlků,“ odtušila jsem s naprostou absencí nadšení. 

„Odhoď omezenost lidského vidění a podívej se pořádně. Tady se tvému zraku meze 

nekladou!“  

Podvědomě jsem se nakrčila pod zlostnou reakcí a znovu zamžourala k obzoru. Tentokrát 

jsem rozeznala černý bod velikosti zrnka máku, který se ale rychle zvětšoval. Dráha jeho 

pohybu vedla přímo k nám. Naklonila jsem se k holčičce, která soustředěně pozorovala blížící 

se záhadnou věc. 

„Co to je?“ zeptala jsem se s rostoucím neklidem. 

„Uvidíš.“ Malá zlatovláska utnula další příval otázek odmítavým gestem ruky, které 

připomínalo zahánění obtížného hmyzu. 

Uplynula minuta, dvě, anebo možná den. Záhy jsem přestala s odhadem času stráveného 

zde, protože se to ukázalo zcela zbytečné. Po krátkém přemítání jsem zjistila, že jsem ztratila 

jakýkoliv pojem o čase. Blížící se předmět se vyostřil do podoby oválu lemovaným hladkým 

obsidiánovým rámem. 

„Zrcadlo?“ 

„Dobrý postřeh.“ zavrčelo děvčátko a přejelo buclatým prstíkem po svém odrazu, který se 

pod dotykem mírně zachvěl. 

„A k čemu to je?“Podezíravě jsem si prohlížela svůj odraz, který byl podivně rozmazaný, 

jakoby se před ním čeřila vodní hladina. 

„Zřídlo netušených možností, tvoje spása stejně jako zkáza, když si nedáš pozor.“ 

„Opravdu obdivuju tvoje věcné vyjadřování, ale přesto bych poprosila, zda bys nemohla 

být ještě o fous konkrétnější.“ 

„Tvoje ironie mě nechává zcela chladnou. V kostce shrnuto – tahle věc je časoprostorová 

brána.“ 

„Jasně, chápu.“ 

„O tom vůbec nepochybuju,“ dostalo se mi okázale falešného úsměvu, “přesto si dovolím 

malé vysvětlení, k němuž nejlépe poslouží názorná ukázka. Sleduj a žasni!“ Personifikovaný 

Dar přistoupil blíže k zrcadlu a zavřel oči. Chvíli se nic nedělo, jen naběhlé žíly na dětských 

spáncích prozrazovaly usilovnou námahu. Sedla jsem si do písku a rukama objala pokrčená 

kolena. Začala jsem na sobě pociťovat první známky vyčerpání. Ospale jsem zamrkala a 

potřásla hlavou, abych se trochu vzpamatovala. Ačkoliv jsem neměla tušení, jak dlouho už 

dlím v tomto zapomenutém koutu astrální krajiny, instinkt mi napovídal, že tentokrát je moje 

mimotělní cestování mnohem delší než kdykoliv předtím, a z té myšlenky se mi udělalo lehce 

nevolno. Opuštění hmotného těla vyžaduje energii. Přesněji velké množství energie a v tu 

chvíli, kdy jsem na to pomyslela, posedla mě děsivá předtucha, že tenhle „výlet“ si vyžádá víc 

než jen prudké krvácení z nosu. Nervózně jsem si poposedla a vážně uvažovala o tom, že 

vyruším Dar v tichém soustředění a přiměju ho vydat se neprodleně na zpáteční cestu. A 

zrovna v tom okamžiku, kdy jsem chtěla přemýšlení proměnit v realizování, děvčátko otevřelo 

oči a vítězoslavně se uchechtlo. 



„Držím ji! Mám ji na příjmu! Rychle, rychle, přilož ruku do středu!“Nadšení jí tryskalo i z 

uší a co víc – bylo prudce nakažlivé. Hbitě jsem vyskočila na nohy a připlácla ruku vedle její, 

což se v následující chvíli ukázalo z mé strany jako velmi lehkovážné jednání. Povrch zrcadla 

hřál jako můj notebook po celodenním non-stop stahování filmů a horkost se při prvním 

dotyku naráz přelila do mě. Následující vlna bolesti mě zaskočila. Kdybych mé tělo nebylo 

paralyzované, vykřičela bych si hlasivky a utloukla toho samolibě se usmívajícího 

převtěleného fracka vedle mě, že by ho vlastní máma – kdyby nějakou měl – nepoznala. 

„Vydrž! Za chvíli to přejde!“ Povzbuzování, kterého se mi dostávalo, mě jen uvrtávalo do 

větší agónie. Zřetelně jsem vnímala až příliš reálné bublání nehmotné krve v žilách a pot 

stékající ve stružkách vytvářel na kůži hustou ulepenou síť. Z očí se mi vyvalil proud slz a do 

srdce se zakousl oheň. Zalapala jsem po dechu a nadlidskou silou jsem přiměla zvednout 

druhou ruku k hrudi. Toužila jsem se zbavit té omračující bolesti, která mi trhala srdce na 

kousky plamenným jazykem, chtěla jsem ji vyrvat ven. Jedno jak, jedno čím, jen ji dostat pryč 

z mého těla. Nehty se zaryly do kůže. Na bílém tílku vykvetly rudé květy. Sesbírala jsem 

poslední kousky sil a zatlačila rukou hlouběji…a pak stejně jako náhle přišla, tak bolest 

znenadání ustala. 

„Hovno vydržíš,“ zakroutil ďábel vedle mě hlavou, hlas měl však nezvykle mírný, skoro by 

se dalo říct až rozpačitý, ale nejspíš to byl jen zvukový klam zapříčiněný mým momentálním 

bídným stavem. Praštila bych ho, ale nezbývalo mi dost sil. Místo toho jsem se zhroutila na 

kolena a s rukou stále uvězněnou v zrcadle jsem střídavě sípavě dýchala a kašlala. 

„Proč,“ musela jsem se odmlčet, neboť mi selhal hlas, „proč jsi mi to neřekla?“ 

„Nejspíš proto, že bys tam tu ruku nedala,“ odtušilo děvčátko a pokrčilo rameny. „A 

bohužel bylo nezbytné, abys to vykonala.“ 

Zvedla jsem unaveně hlavu, a když mé končetiny stále odpíraly poslušnost, pokusila jsem 

se to ďábelské dítě alespoň probodnout očima. Při tom mě něco zašimralo v koutku oka. 

Otočila jsem hlavu a pohlédla do zrcadla. K mému překvapení se obraz v něm změnil. Už tam 

nestály naše vlastní rozostřené odrazy, ale uvnitř oválného rámu se rozprostíralo zelené 

údolí. Znala jsem ho. V posledních dnech jsem si jeho hologram prohlížela mnohokrát. V jeho 

středu se hrdě vypínala vysoká štíhlá věž, jejíž špice se koupala v duhové záplavě, jak se o 

křišťál lámalo sluneční světlo. 

„Jak?“vydechla jsem v omámení. 

„Příliš složité. Postačí vědět, že už nepotřebuješ hledat důvod pro cestu za Pyrgo 

Perspicuus a žádat o svolení své nadřízené. Hop a je tu zkratka. Tak, nejsem úžasná?“ Dar 

byl se sebou očividně nadmíru spokojený. Dokonce si rozverně poskočil a obdařil mě 

neuvěřitelně spokojeným úsměvem. Obezřetně jsem sundala ruku z hladkého povrchu. Obraz 

již blednul a zrcadlo vychládalo. 

„Má to háček, co?“ 

„Je tu jeden malý zádrhel, ale to se vsákne. Trochu cvičení a půjde to jako po másle, 

uvidíš.“ 

Ignorovala jsem překotné ujišťování, z kterého faleš jen kapala, a upřela kamenný pohled 

do temných očí. 

„Řekni mi všechno. Už žádná překvapení, chci vědět všechno.“ 

„Dobrá tedy. Nemůžeš projít bránou ve hmotném těle.“ 

„A to je celé?“ Nakrčila jsem nevěřícně obočí. „Pak na co čekáme? Můžeme projít 

ihned!“ 

„Ehm, to jaksi nemůžeme. Když teď projdeš, odpojíš se od svého těla, které bezprostředně 

poté zemře.“ 

„Nechápu. Jak tedy…?“ 

„Musíš se povznést, jedině tak zvládneš cestu tam i zpátky bez trvalé ztráty těla.“ 



Když Dar uviděl můj rudnoucí obličej, nervózně se uchichtl. „Nemusíš se bát, naučím tě to. 

Dokážu ti pomoci s povznesením i s opětovným…hm, jak bych ten stav nazvala – 

znovuklesnutím na nižší úroveň.“ 

„Promiň, ale nejsem si jistá, zdali není jednodušší bojovat s Kněžími než se pokoušet o 

takovou šílenost. Člověk se nedokáže povznést za den a já netuším, kolik času mi ještě zbývá!“ 

„Už moc ne, proto nesmíme otálet. Ale trochu optimismu by neškodilo. Nebereš v úvahu, že 

na to nejsi sama – se mnou po boku, vlastně v hlavě, bude povznesení hračka.“ 

„To dřív začnou pršet trakaře!“ Jak jsem se pohnula, ucítila jsem na hrudi nepříjemné 

pnutí. Se zlostným zaskřípěním zubů jsem odtrhla triko od kůže, k níž se přilepilo zasychající 

krví. 

„Až budu povznesená – jestli vůbec – bude to bolet jako dnes?“ Mimoděk jsem se otřásla 

při vzpomínce na tak intenzivní bolest. 

„Zdaleka ne tolik,“ dostalo se mi výmluvné odpovědi, která byla dle mého názoru pravdivá 

asi stejně jako tvrzení, že krávy umějí létat. Zachmuřila jsem se ještě víc. 

„Proč jsem vůbec musela podstoupit tohle bolestivé divadlo?! K ničemu to nebylo!“ 

„Ale bylo, bylo. Předtím než začneme s povznesením, jsem potřebovala zjistit, zda na tebe 

brána reaguje.“ 

Zatímco jsem si zdrcená z nových informací sedla na zadek a ukryla hlavu do dlaní, 

utápějící se v intenzivním pocitu zoufalství a zmaru, holčička si odhrnula neposlušnou 

lokýnku z čela a zahleděla se do dáli. 

„Jsme tu moc dlouho, to není dobré.“ Energicky se otočila na patě a vzala mě pod paží. 

Na tak malé dítě měla neobyčejnou sílu. Pomohla mi vstát a pak sepnula ruce, jakoby se 

modlila. Zašeptala pár slov v jazyce, který jsem v životě neslyšela, a zůstala nehybně stát. 

Neměla jsem sílu se ptát, tak jsem jen odevzdaně čekala, co se bude dít. Náhle se zvedl vítr a 

přinesl sebou zelenou mlhu. Zpátky jsme jeli na přízraku koně. Hlava mi padala únavou a 

cestou jsem několikrát málem spadla. Dar mě však pokaždé na poslední chvíli zachytil. Seděl 

za mnou a cestou mě úzkostlivě hlídal. Aby ne, pomyslela jsem si s trpkostí, bez mého těla by 

byl nahranej. Když jsem konečně uslyšela pokojné šumění vodopádu, sotva jsem se udržela při 

vědomí. Děvčátko nechutně čile seskočilo z koně a pomohlo mi sesednout. Motala jsem se 

jako po dvou lahvích Jamesona. 

„Pospěš, Carson začíná být nervózní.“ 

„Cože?! Carson je u mě?! Co tam proboha dělá? Co se stalo s mým tělem?!“ Zmínka o 

doktorovi mě probrala. 

„Klid, budeš v pořádku. Zrovna tě křísí, tak sebou hejbni, než ti do těla napumpuje pár 

stovek voltů.“ 

„Ó, můj bože!“ zděsila jsem se a s podpírajícím dítětem po boku jsem klopýtala 

k vodopádu. 

„Počkej!“ zarazila jsem se těsně před vodní stěnou. 

„No?“ 

„V normálním světě si s tebou nebudu moci promluvit, že?“ 

„Ne, jen tady, ale stojí to hodně energie – nejen tebe, takže pár dní odpočívej a o nic se 

nepokoušej. Až se trochu zmátožíš, začneme se cvičením.“ 

„Pak tedy ještě poslední otázku, prosím.“ 

„Dobrá, ale pospěš si!“ Dar netrpělivě přešlápl. Jeho maska klidu se pomalu bortila. 

„Proč sis vybral mě? Tam v kobkách pod Pla Hoffa…, bylo tam víc lidí. Většinu z nich 

tvořili silní zdraví muži.“ 

„Víš, při umírání hostitele býváme zmatení. Vlezla jsem do toho nejbližšího, co bylo po 

ruce – bez urážky – a Sheppard se mi nelíbil. Cítila jsem z něj nezdravou dávku egoistického 

masochismu – fuj! Bohužel až mnohem později, když jsem si s tebou utvořila pevné spojení, 



vyšlo najevo, že právě ty jsi ten lidský hostitel z Proroctví a že si v tobě nebudu užívat pocitu 

bezpečí víc než ve studni plné jedovatých hadů, ba i víc než ve věčně se škorpících Kněžích.“ 

„Takže lituješ?“ 

Dar sklopil pohled na špičky svých růžových lakovaných střevíčků. Byly celé rozedřené a 

okopané, ale děvče to nevnímalo. 

„Ne, nelituji. I když jsi vcelku omezený tvor, nakrmím se energií z tvých myšlenek do sytosti 

a rozhodně se v tobě nenudím. A hlavně už nemusím přihlížet odpornému způsobu 

wraithského krmení.“ 

Než jsem na to stačila cokoliv odpovědět, holčička do mě surově strčila. Letěla jsem 

barevným tunelem, na jehož konci se rozlilo oslnivé světlo. Instinktivně jsem zvedla zpocenou 

dlaň k očím. Někde poblíž jsem zaslechla známý hlas. Zněl mi jako rajská hudba. Snažila jsem 

se za ním otočit, ale hlavou mi otřásalo zemětřesení nejméně 7. stupně. Začala jsem se dávit a 

plivat vodu. Pravidelný tlak na prsou polevil. 

„Máme ji! Je zpátky!!“ slyšela jsem Carsonův hlas přímo nade mnou. 

„Carsone! Carsone? Kde jsi?!“ Mžourala jsem skrz prsty do jasného světla ošetřovny. 

„Tady, Erin, jsem u tebe!“ Ruku křečovitě sevřenou v pěst mi drtil pevný stisk doktora 

Becketta. 

„Co se stalo? Co tu dělám?“ 

„Klid, jen lež, všechno ti později vysvětlím. Zatím to vypadá, že ses při koupání bouchla do 

hlavy a ztratila vědomí.“ 

„Aha, vážně? Nevzpomínám si…jen víš co, Carsone?“ 

„Ano, Erin?“ 

„Zdál se mi hrozně divný sen.“ 

 

Po pěti dnech odpočívání, polehávání a nekonečné nudy jsem se zapojila zpátky do 

pracovního procesu. Svoji nehodu jsem zdůvodnila jako důsledek občasné náměsíčnosti, 

kterou trpím již od dětství. Ve spánku jsem si zřejmě napustila vanu a uklouzla při pokusu do 

ní vlézt. Se zavřenýma očima se ostatně do vany leze těžko, že? Ukázalo se, že za záchranu 

vděčím kromě doktora Becketta hlavně antické technologii. V obytných blocích Atlantis bylo 

totiž zabudováno důmyslné čidlo citlivé na známky života. Jakmile se životní funkce 

v místnosti zastavily bez toho, že by se otevřely dveře, spustil se alarm. 

 

 

 



18. Příměří a Překvapení 

Ahoj Erin,  

 

nejsem si jistá, jestli je to přímo válka, ale vím, že se mě Wraithovo vědomí pokouší 

ovládnout.  

Zpočátku jsem se sama sobě ztrácela. Proti jeho létům praxe ve vstupování do mysli 

ostatních jsem neměla šanci. Bála jsem se usnout, a když se mi přes všechnu snahu nepodařilo 

zůstat vzhůru a stále ve střehu, budila jsem se na podivných místech a v hlavě mi duněly 

vlaky. Wraith nebyl k zahlédnutí. Skrýval se ve stínech a na můj rozzlobený a zoufalý křik 

neodpovídal. Nevím, kolik času uplynulo, než se na něm začal projevovat nedostatek potravy 

natolik, že polevil ve svých výpadech. 

Po dlouhých a urputných bojích jsem jedno ráno seděla na posteli vyčerpaná nevyspáním a 

užívala si nenadálého ticha v hlavě. Ace se konečně na chvíli vytratil. Odpočívala jsem a 

nechala myšlenky, ať si samy hledají cestičky, kterými se mají vydat. Přivedly mě k málo 

vyšlapané stezce, po které jsem se vydala s takovou opatrností, jako bych stopovala 

nebezpečnou šelmu. Ne „jako bych“ opravdu jsem se vydala neznámou krajinou po stopách 

divokého zvířete. 

Wraitha ve vedlejší místnosti nebylo vidět ani slyšet. Jeho přítomnost jsem vnímala 

vzdáleně, jako za oknem zavřeným před mlhou a deštěm. 

Přivřela jsem oči. Tenký bílý pramínek sahal ve spirále z nebe až k temeni mé hlavy a 

dodával mi energii. Nechala jsem ji proudit do všech částí těla. Zahřála mě a dovolila, abych 

se zaměřila na vědomí vedle. 

Ace spal. Ve snech se před ním míhaly bledé obličeje wraithských vojáků, tmavé vlasy 

královen, neznámé světy, plné lidí, za tím vším se zjevovala posměšná tvář Acasta Kolyi a 

snění mu prostupovala čerň noční oblohy, ozářená barevnými tečkami hvězd. Čekala jsem na 

zajímavou představu a držela se stranou. 

Nemusela jsem čekat dlouho. Ve wraithské lodi ukryté na opuštěné planetě probíhalo tajné 

cvičení. Opatrně jsem přistoupila a podržela vzpomínku, aby proběhla až do konce. 

Stáhla jsem se a otevřela oči. Wraith vedle si povzdechl ze spánku, ale neprobudil se. 

Vyčerpání z předchozích dní se na něm konečně projevilo. 

Paprsek energie mi pořád dodával sílu a já se cítila daleko víc odpočinutá, než před 

vstupem do cizích myšlenek. Ochranný obal kolem mě, který se po stálých bitvách s 

Wraithem téměř vytratil, začal nabývat na síle a celistvosti. Získal obvyklou podobu 

neviditelného křehkého vajíčka a jeho trhliny mizely. 

Přemýšlela jsem o tom, co jsem právě viděla. Wraithská společnost měla daleko víc záhad, 

než jsme původně tušili. A také mnohem víc symbolů a zvláštních rituálů. Odhalování jejich 

tajemství začínalo být cítit magií. Otřásla jsem se. K takovým věcem jsem přistupovala 

vždycky hodně opatrně. Při vzpomínce na čarodějku mi přejel mráz po zádech. Jak jsem tě 

znala, takové věci sis vždycky užívala mnohem víc než já. 

Potřebuji tě tady, Erin. Kde jsi? Tolik se mi stýská… 

Získaná energie mi pomohla se soustředit také na prozkoumání vlastních vzpomínek. 

Hledala jsem náznak toho, o co se zajímal Ace. Antické technologie? Pochopila jsem, proč 

mě tolik bolela hlava. Kde nic není, ani Wraith nebere. Díky svému genu jsem s nimi uměla 

zacházet, ale porobnostem o jejich fungování jsem nerozuměla. 

Další povzdech z vedlejší cely znamenal, že se Ace probudil. 

Nepohnula jsem se, když si stoupnul k oknu a zabodl do mě pohled. Zamrkala jsem, ale oči 

jsem k němu neobrátila. 

„Qui inspicia?“ řekl tiše. (Kdo se dívá) 

„Qui vult inspiciete,“ odpověděla jsem bez zaváhání. (Kdo chce pochopit) 



Teď už jsem si postranní pohled neodpustila. V okamžiku, kdy se naše oči setkaly, se zase 

snažil ke mně proniknout. A tehdy se mi ho poprvé podařilo odrazit. Oči se mi proměnily 

v zrcátka, která vracela vše, co k nim bylo vysláno. Trochu jsem je přimhouřila a poslala 

impuls - první věc, která mě napadla. Hloupou, zbytečnou, ale jako pokus snad bezpečnou. 

Ace se usmál. Nebyl to ten šklebivý smích, jaký se mu objevoval na rtech při našich 

rozhovorech. Nesmál se mně, ale na mě. Vrátila jsem mu úsměv a zadívala se před sebe. 

Jeho zlostné zasyčení mi trhlo rameny, ale úsměv z tváře mi nevymazalo. Vědomě jsem 

ovládla já jeho. 

Vstala jsem a přešla k oknu. Podařilo se mi udržet paprsek energie i v pohybu. Stále mě 

hřál a posiloval obranné pole, které jsem si kolem sebe vytvořila. Ochranná bublina teď byla 

kompaktní a měla duhově zlatavou barvu. Téměř jsem mohla cítit, jak se o ní tříští část 

Aceovy mysli, než pronikne až ke mně. 

Cítila jsem se mnohem jistější sama sebou, tak jsem dovolila, aby se dotkl mých myšlenek. 

Stále jsem byla připravená odrazit případný útok, ale jeho vstup byl opatrný a nepouštěl se 

nikam, kde jsem byla odhodlaná se hned začít bránit. 

Mohla mezi námi začít opatrná komunikace. 

 

V průběhu dalších dnů se ještě několikrát pokusil o útok, ale byly stále slabší a váhavější. 

Síla ho rychle opouštěla. Jasně jsem dávala najevo, že se ubráním, kdykoli se chtěl prosadit, 

nebo mě jenom donutit k telepatické komunikaci, pokud jsem o to nestála. Bylo mi jedno, 

jestli se tím baví nebo jestli sleduje nějaký svůj záměr. Možná si pouze vzpomněl na „staré 

časy“ a pokoušel se je přivolat v současných podmínkách.  

A stejně jsem nikdy nevěděla, kdy se Wraith zase pokusí mne ovládnout. Stačilo, aby se 

nakrmil, a boj mohl začít znovu. 

Krmení se naštěstí nekonalo a já se mohla konečně vyspat.  Ája 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ahoj Erin, 

 

cvičila jsem s Acem telepatickou komunikaci bez potřeby ovládnout protistranu. To druhé 

mi šlo určitě lépe než Wraithovi. Stále jsem pro něj byla v první řadě potrava. Není divu, že se 

automaticky pokoušel dát věcem řád podle vlastního vnímání světa. Ze začátku věřil, že mě 

Geniové přece jenom časem nebudou potřebovat a komunikace se mnou byla příjemným 

rozptýlením před konzumací. Po roce už to vypadalo jinak. Pořád mě nemohl sníst a měla 

jsem vlastní názory. Navíc – stále jsem doufala v záchranu tam, kde on už to vzdal. 

Nenáviděli jsme se. On mě, protože jsem byla pouhý člověk a stávala jsem se pro něj víc 

než jenom jídlem, což bylo nepřijatelné. A já jeho, protože jsem věděla, že by neváhal, kdyby 

dostal svolení se nakrmit, a že by mě okamžitě využil k čemukoli, co by mu prospělo. 

A potřebovali jsme se. Proto jsme tak často stáli u společného okna. Stalo se středem 

našeho vesmíru. Jediným spojením s další vnímající bytostí. Nezáleželo na tom, že on byl 

nepřítel celého lidského druhu a já jenom potrava - situace každého z nás byla snesitelnější, 

pokud jsme byli spolu. 

A nade vším převažovala touha po svobodě. Bohužel, útěk na wraithské straně stále nebyl 

v plánu. 

Ale na mojí rozhodně ano! Na další přetahování jsem neměla náladu. Při nejbližší 

příležitosti jsem prostě řekla: „Vrať mi sponku.“ A on to udělal. 

Po pár pokusech o otevření dveří jsem měla prsty opět zkřivené křečí a zámek pořád držel. 

Když mi sponka poněkolikáté spadla na zem a jen stěží jsem na ni dosáhla, ucítila jsem, jak se 



Ace baví. Už zase. Otočila jsem k němu hlavu, s vražedným pohledem a stisknutými zuby 

jsem sponku pozvedla nad hlavu a zase pomalu spustila k zámku. 

„Jestli chceš jít taky, měl by ses trochu snažit,“ řekla jsem. 

„Zkoušel jsem to. Kdysi,“ zaslechla jsem odvedle. Ani mě to nepřekvapilo. Který Wraith 

by se nechal chytit a zavřít od lidí a ani se nepokusil o útěk? Nejlépe o útěk spojený 

s likvidací co nejvíce věznitelů. 

„A?“ Chtěla jsem vědět, co se stalo, že se teď útěku tolik brání. 

Nahlas neřekl nic, ale dovolil mi sledovat jeho rychlou a povrchní vzpomínku. 

Po uvěznění se několikrát pokusil dostat k Bráně a odejít. Na své cestě s sebou vzal 

vždycky pár životů, ale o všechnu jejich sílu ho připravili hned, jakmile ho zase chytili. Útěky 

a následné tresty byly čím dál tvrdší. Ten poslední přežil jenom silou vůle. Neměl tehdy dost 

energie ani na obřad konce. Věděl, že už ho přede mnou nemusí tajit. Sledovala jsem výuku 

wraithských rituálů v jeho snu. 

Otřásla jsem se. Ne nad wraithským posmrtným životem, s tím jsem se srovnala celkem 

rychle hned při sledování Aceova snu, ale nad tresty za každý Wraithův útěk. Pochopila jsem 

kousek jeho zvláštního přístupu ke mně. Po mém útěku žádný trest nenásledoval. 

 

Vzala jsem Naději do obou rukou, pomalu ji zasunula do zámku, pootočila jsem s ní, 

zámek cvakl a dveře se otevřely. Stála jsem s otevřenými ústy a zírala do prázdné chodby, 

která se přede mnou najednou objevila. 

Proklouzla jsem pootevřenými dveřmi a váhavě vyšla ven. Před Wraithovou celou jsem 

zůstala stát. Ace zmizel ve stínech. Vnímala jsem jeho touhu odejít, tak silnou, jak zdrcující 

bylo vědomí, co by následovalo, kdyby ho znovu chytili. 

„Nejdůležitější je přežít,“ zněla mi v hlavě jeho slova. 

Naděje mi proklouzla mezi prsty a dopadla u mříží, na dosah dlouhých wraithských prstů. 

Otočila jsem se, doběhla ke dveřím vězení a narazila do velitele Kolyi. 

Potichu stál a čekal na okamžik, kdy jsem mu zase skončila v náruči. Nepustil mě, dokud 

vojáci, kteří čekali za ním, nevešli do vězení a nesebrali sponku. Pak mě strčili zpátky tam, 

odkud jsem se tak těžko dostávala, a zamkli. Acastus si mlčky prohlédl sponku a odešel. Ani 

jednomu z nás nevěnoval pozornost. Nebýt Wraitha, asi bych se těžko ovládla a zůstala v 

klidu. Chtělo se mi ječet a tlouct kolem sebe pěstmi. Jistě k velkému pobavení všech. Pár 

vteřin svobody! Aceovy myšlenky mě držely při smyslech, dokud jsem nebyla zpátky v cele. 

Cítila jsem z nich sotva znatelné váhání. Tentokrát jsem se sice na útěku nedostala tak daleko, 

jako minule, ale stále ještě to nevypadalo na žádný trest. Neodvážila jsem se ani letmého 

pohledu k oknu, ale naše myšlenky se shodovaly. Možná tresty zrušili. A možná je nahradili 

něčím, co bude ještě horší. 

 

Erin, nevím, co bude dál. Stráž zůstala stát před celami. Nespustí z nás oči. A už nemám, 

čím otevřít. Budu toho v plánu na útěk muset změnit hodně, aby vyšel. Ale možná na to 

nebudu sama.    Ája 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ahoj Erin, 

 

druhý den po mém krátkém a nepodařeném útěku mě opět odvedli do umývárny. Místo 

čisté haleny a kalhot, které byly vždycky připravené v malé šatně, jsem našla dlouhé světlé 

šaty. Na poličce u zrcadla se objevilo několik kosmetických přípravků. Nejprve jsem se k nim 

s nadšením vrhla, ale pak jsem se zarazila. Představila jsem si sebe samu, jak sedím v cele 

v šatech a nalíčená a čekám – na co? Tak proto nebyl včera žádný trest ani vyhrožování? Bylo 



už rozhodnuto? Všechno jsem bez použití zase poskládala zpátky, vyšla jsem na chodbu a 

automaticky vykročila zpátky k vězení. Stráž mě ale zastavila a odvedla do další části 

komplexu, kde jsem ještě nebyla. Znovu jsem se snažila sledovat cestu, rozhlédnout se na 

každé křižovatce, letmým pohledem se dotknout každých dveří. Věděla jsem, že Ace pozoruje 

cestu se mnou. Kdybych se už nevrátila, měl by alespoň on větší šanci v orientaci při útěku. 

Zastavili jsme se přede dveřmi, které se ničím nelišily ode všech ostatních. Čekali jsme u 

nich dost dlouho, aniž by strážní promluvili. Chytila jsem se rukama za ramena. V chladných 

chodbách nebyly tenké šaty zrovna nejlepší oblečení. Po době, která se mi zdála nekonečná, 

se ozvaly kroky. Na konci jedné chodby se objevila postava v černých kalhotách se širokým 

pasem a nabírané bílé košili s rozhalenkou. Hlavou mi bleskla vzpomínka na španělské 

toreadory, ale hned zmizela, protože jsem konečně rozeznala obličej. Acastus Kolya. Pomalu 

k nám došel, pohybem ruky odvolal stráže a s úsměvem na rtech předvedl něco jako malou 

úklonu hlavou. Tohle vypadalo vážně. V té chvíli jsem opravdu dostala strach.  

Když se otevřely dveře, vcházela jsem na jeho pokyn jako první se sklopenou hlavou. 

Nechtěla jsem vidět, co je uvnitř. Dva vojáci stáli hned za dveřmi, a když jsme vešli, postavili 

se do pozoru. Cvaknutí jejich podpatků mě přinutilo aspoň trochu zvednout oči. Uprostřed 

místnosti stál malý stůl s hrubým bílým ubrusem a dvěma dřevěnými židlemi. U zadní stěny 

bylo několik pultů a na nich různé talíře a mísy. 

Zůstala jsem stát ve dveřích a váhala se vstupem. Vysloužila jsem si jenom to, že mě 

Kolya vzal za loket a odvedl ke stolu. Tam mě usadil a sedl si proti mně. Stále se usmíval. Tři 

muži v civilních šatech začali nosit na stůl jídlo a pití. Seděla jsem s očima upřenýma na 

ubrus, dokud nepromluvil. Vlastně mi jenom popřál dobrou chuť. Přede mnou stál talíř 

s kusem pečeného masa a trochou zeleniny. Do vysoké sklenice mi právě jeden 

z obsluhujících naléval zlatavou tekutinu z tmavé lahve. Vůně masa mi připomněla tvoji 

výpravu do lesa a Sekku, kterou jsi tam nedopatřením ulovila. Bylo to tak dávno! Snad to ani 

nebyly vzpomínky z mého života. 

Kolya už s chutí jedl, ale já se k tomu pořád nemohla donutit. Měla jsem hlad, a z té vůně 

se mi až točila hlava. Pořád jsem musela myslet na to, že jsem čekala popravčí četu a ne 

hostinu. A také jsem měla strach, že když začnu, nebudu moci skončit. Moc přemýšlím. 

Stejně jsem neodolala. A skončila jsem dřív, než bych si pomyslela. Žaludek dlouho 

odpočíval a teď se mu nechtělo do práce. Tekutina ve sklenici chutnala jako víno. Silné víno. 

Ale po dlouhé době jenom o vodě by mi tak asi připadal i mošt. 

Při jídle jsme nemluvili. Jenom nože a lžíce cinkaly o talíře a občas se ozvalo hlasitější 

klapnutí některé z podávaných mís. 

Po jídle mě velitel odvedl do další místnosti. Bylo v ní lůžko, stolek se dvěma křesílky, 

komoda, skříň a vysoké zrcadlo. 

„Náš pokoj pro hosty,“ pokynul mi, abych vešla a zmizel. Jen na chodbě u dveří jsem 

zahlédla vojáka na stráži. 

 

Stála jsem na tři kroky v místnosti a rozhlížela se. Nechápala jsem vůbec nic. Hlavou se mi 

pořád dokola honila představa poslední večeře před popravou. Váhavě jsem nakoukla do 

skříně a do komody. Bylo tam něco prádla a další šaty podobné těm, co jsem měla na sobě. 

Nic teplejšího. U zrcadla ležel hřeben a přes postel byla přehozená silná deka. Žádné okno 

ven, ani žádný obraz, jenom matné světlo na stropě. 

Stáhla jsem deku a sedla si s ní do křesla. Aceovo vědomí zmizelo. Pocit přesycení v mém 

žaludku mu nedělal dobře. Mohla jsem nerušeně přemýšlet nad neobvyklostí své situace, ale 

právě plný žaludek a teplo, které se mi pod dekou začalo rozlévat tělem, mi přivíralo oči a 

kolébalo hlavu ke spánku. S námahou jsem se zvedla a přesunula se na lůžko. Nechtěla jsem 

spát, jenom si trochu odpočinout, ale v okamžiku, kdy jsem položila hlavu na tvrdý polštář, 

jsem nevěděla o světě. Usnula jsem schoulená do klubíčka s dekou přetaženou přes hlavu. 



 

Nevím, jak dlouho jsem spala, ale po probuzení jsem našla v křesle Kolyu. Seděl pohodlně, 

nohy natažené daleko dopředu, lokty na opěrkách a prsty rukou ťukal o sebe. Pozoroval mě 

přimhouřenýma očima, hlavu trochu skloněnou na stranu. 

Nejraději bych si deku přetáhla zpátky přes hlavu a tvářila se, že tam není. Bohužel byl. A 

když zjistil, že jsem vzhůru, vstal a začal přecházet po místnosti. Nezbylo mi nic jiného, než 

se zvednout. 

Stoupnul si za mě, když jsem si před zrcadlem projela hřebenem vlasy a sledoval mě 

v odrazu. Bylo to tak nepříjemné, že se mi roztřásla ruka a na okamžik jsem musela zavřít oči. 

Když jsem je znovu otevřela, stál u stolku zády ke mně. Odložila jsem hřeben a otočila se do 

místnosti. 

„Prosím, posaď se,“ ukázal na jedno z křesel. 

Podezřívavě jsem se na něj zadívala, ale poslechla jsem. 

Sedl si proti mně a spustil pečlivě připravený projev. Jeho základem bylo, že Atlantida 

není. Hořkost a bolest z toho, co Geniům pozemská expedice způsobila v minulosti, se 

pomalu vytrácely z jejich vědomí. Nemohli nenávidět někoho, kdo přestal existovat. To by 

bylo zbytečné plýtvání energií. Já jsem tu zůstala sama, bez možnosti se někam vrátit. Držet 

mě dál ve vězení by nemělo cenu. Nejsem pro ně hrozba. Velitel chápal moji svízelnou situaci 

a nabízel mi útočiště. Jestli budu chtít, i nový domov. Když se přidám k  - ne ke Geniům – 

jenom ke Kolyovi. 

V podobném duchu mluvil ještě dlouho. Snažila jsem se zachovat klidnou tvář a chladnou 

hlavu. Ani jedno mi moc nešlo. Zlost mnou proudila jako rozžhavené železo a jakákoli 

zmínka o Atlantis způsobila, že se mi napnuly svaly na čelistech. Začala jsem přemýšlet, jestli 

by přece jenom nebyla lepší poprava nebo jestli je to nový způsob mučení. 

Kolya mě klidně sledoval a pokračoval v samomluvě. Všeobecných i čistě soukromých 

nabídek padlo tolik, že jsem se nakonec neubránila pousmání. S vážnou tváří mi skládal do 

klína celou Galaxii. Možná dvě. Po tolika měsících vězení jsem měla najednou uvěřit, že je 

všechno jinak.  

Ano, všechno bylo jinak. Bylo to jinak, než mi velitel tvrdil. Už jsem zase byla 

přesvědčená o tom, že se Město houpe na hladině oceánu a jeho obyvatelé jsou živi a zdrávi. 

Erin stačila zpracovat celou antickou databázi a ve volných chvílích studuje tajné 

starowraithské texty plné mystiky. John s Elizabeth se dohadují o dalších misích, Radek křičí 

na Rodneyho a tiše česky nadává, když ho nikdo neposlouchá. Athosiané sklízí další úrodu a 

jejich lovci právě přinesli do vesnice zvěřinu. Představovala jsem si život ve Městě a 

Kolyových fantazií jsem si přestala všímat. 

Ale moje představy měly snový nádech neskutečnosti. Zamračila jsem se a zavrtěla si pro 

sebe hlavou. Něco se změnilo. Velitele jsem už úplně vypustila a soustředila se na zvýraznění 

tvarů, které mi stále unikaly. 

Acastus mluvil dál a už se netvářil tak klidně. Snažil se znovu upoutat mou pozornost. 

Nedařilo se mu to. 

Poznal to a zmlknul. Otočil ruce dlaněmi ke mně. 

„Je něco, čím bych tě přesvědčil? Máš nějaké přání?“ zeptal se. 

Obrátila jsem k němu oči. Zapátrala jsem myslí po okolí, ale Wraith byl někde daleko. 

Rozladěný, že jsem místo trestu za další útěk dostala večeři a lepší ubytování.  

Myšlenka, která mi bleskla hlavou, byla jenom moje. Dostatečně bláznivá, aby se ji Kolya 

pokusil nesplnit. A pokud by takové přání splnil – no, aspoň jeden z nás by získal svobodu. 

„Ano. Mám jedno přání,“ řekla jsem pomalu. „Propusť Wraitha.“ 

Velitel otevřel ústa, zase je zavřel a zamračil se. „Co to má znamenat?“ 

Pokrčila jsem rameny.  

„Proč?“ zeptal se. 



„Chceš se dohadovat o mém přání?“ 

Pořád se mračil, zahleděný někam za mé rameno. Pak mu svitlo v očích a přikývl. 

„Nechci se dohadovat. Pokud to je tvoje přání?“ Počkal, až přisvědčím a pokračoval ve 

vysvětlování něčeho, co už jsem zase neposlouchala. 

Ace se přiblížil. V jeho myšlenkách jsem zachytila zvědavost, ale hlavně ohromení. Úžas 

nad mým nesmyslným požadavkem, který nedokázal pochopit. Zůstal v povzdálí a jeho 

přítomnost jsem cítila jako jemné brnění v konečcích prstů. 

Místo plánů na propuštění Wraitha Kolya už zase spřádal nějakou svou pokroucenou vizi 

budoucnosti. Potřásla jsem hlavou a zvedla ruku, abych ho zarazila. 

„Jedno po druhém,“ zamračila jsem se na něj.  

Zaraženě se na mě podíval a pak se rozesmál. Vstal a začal přecházet po místnosti. 

Pokaždé, když se otáčel, pobaveně po mě loupl očima a zavrtěl hlavou. Zůstala jsem 

zachmuřená a zahleděná před sebe. 

K mému zděšení se zastavil nade mnou, klekl si na koleno, abychom měli oči ve stejné 

výšce, a položil mi ruce na ramena. 

„Ty nechápeš, jak nebezpečnou věc požaduješ,“ řekl vážně. „Nejenom pro nás. Držíme 

tady toho Wraitha tak dlouho, že už by na svobodě snad ani nepřežil. A navíc toto je jediná 

nabídka, kterou tu vůbec někdy dostaneš. Jestli ji nepřijmeš - nechceš přece dopadnout jako 

on? Zvaž ještě jednou, co všechno ti nabízím. Svobodu na jedné z našich planet, prestižní 

postavení, zajímavou práci, dostatek ve všech ohledech,“ přejel mi prstem po tváři. „Copak to 

nestojí za trochu zamyšlení? Proč ti záleží na nějakém Wraithovi, který by se bez zaváhání 

nakrmil, kdyby se k tobě dostal dost blízko?“ 

„To, co jsi tady řekl, opravdu stojí za přemýšlení.“ Dívala jsem se mu do očí, náhle 

rozhodnutá, hrát jeho hru, jak nejlépe a nejdéle to bude možné. Začala jsem být zvědavá, o co 

mu vlastně jde. Ace pořád skrze mne sledoval náš rozhovor. Nijak nezasahoval, ještě stále 

příliš udivený mým přáním. 

„Pokud se rozhodnu začít nový život, který mi nabízíš, nechci, aby mi poslední rok a půl 

něco připomínalo.“ Pohybem hlavy jsem zarazila jeho námitku dřív, než ji stačil vyslovit. „A 

rozhodně nechci nový život začínat vraždou, jestli myslíš na tohle. Chci, abyste ho pustili. 

Když svobodu, tak pro oba dva. Jestli přežije nebo ne, to už nebude záviset na nás.“ 

 

Až se jednou vrátím na Atlantidu, Erin, dám se na kursy herectví. Kolya odešel a nechal 

mě v pokoji pro hosty. Ace jsem odehnala. Potřebovala jsem zůstat sama. Všichni máme o 

čem přemýšlet. Ája 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ahoj Erin, 

 

asi se teď držíš za hlavu. Proč jsem si nepřála návrat, hory, doly, černý les, modré z nebe a 

přilehlé galaxie? Přiznávám, že poprvé jsem své podivné přání vyslovila proto, abych Kolyu 

zmátla. Abych ho zarazila v těch nemožných nabídkách, které mi předkládal jako na běžícím 

pásu. Ale jednou vyslovené najednou neznělo tak absurdně. Wraith mě od začátku po svém 

varoval a odrazoval od všech pokusů o útěk. Opravdu jenom zabíjel volný čas konverzací 

nebo v tom byla i vzpomínka na jeho vlastní nepodařené útěky a jejich následky? 

Moje představa, že se Atlantida vznáší na hladině oceánu, nedotčená a s pozemskou 

expedicí, se přes všechnu moji důvěru ve vaše schopnosti začínala zamlžovat. Byla jsem pryč 

už moc dlouho. Vzpomínky se vytrácely a obličeje ztrácely svoje rysy. Jediná tvář, kterou 

jsem v duchu viděla jasně do všech detailů, byla bílá a měla žluté kočičí oči. 



Myšlenku, že bych byla do konce života mezi Genii, ať už ve vězení nebo - byť relativně - 

na svobodě, jsem zavrhla ihned. Něco takového jsem si nedovedla představit. Musela jsem 

přijít na něco jiného. Na něco… 

 

Než jsem dokázala vymyslet přijatelnou možnost pro nepravděpodobný případ, že by 

opravdu Atlantida přestala existovat, vrátil se Kolya. 

Seděla jsem v křesle, nohy složené pod sebou, přes ramena deku. Když vešel, chtěla jsem 

se rychle zvednout, ale zamotala jsem se do deky, přišlápla si ji a skončila na zemi. Deku 

hozenou přes hlavu a na sobě převrácené křeslo. Slyšela jsem výkřik, pak někdo křeslo zvedl 

a vytáhl mě na nohy. Když jsem konečně viděla kolem sebe, Kolya držel deku a nechápavě na 

mě zíral. Voják, který stál za ním s podnosem, se kousal do rtů téměř do krve, ale zachoval 

vážnou tvář. Já ne. Rozesmála jsem se tak, že jsem si sedla zpátky na zem. Moje nervy 

nezvládaly přemíru napětí. Když jsem konečně zvedla hlavu, stáli nade mnou oba. Voják už 

odložil tác na stolek a koutky úst mu cukaly. Natáhla jsem k němu ruku a nechala ho, aby mi 

pomohl vstát. Kolya hodil deku na lůžko a opatrně mě usadil zpátky do křesla vedle stolku s 

tácem. 

Na podnose byla konvice, dva hrnky a talířek se sladkým pečivem. Horká tekutina v 

konvici mi vůní připomněla kávu. Polkla jsem naprázdno. Káva byla jedna z věcí, na které 

jsem si zakázala myslet hned na začátku svého zajetí. Kolya se jenom usmál a usadil se proti 

mně. Voják nalil tekutinu do hrnků, podal nám je a tiše za sebou zavřel dveře. Svírala jsem 

hrnek oběma rukama a se zavřenýma očima si užívala té nádherné vůně.  

Velitel mi nechal jenom chvilku na vzpamatování a první doušek, který opravdu chutnal 

skoro jako káva, a začal znovu s výčtem výhod života, který mě čeká, když se k němu 

připojím. O propuštění Wraitha nepadlo ani slovo. Nechala jsem ho mluvit a přemýšlela o 

tom, jak se dostat z galaxie Pegas. Přistihla jsem se, že s možností neexistence Atlantidy 

začínám váhavě počítat ve svých plánech jako s jednou z možností. Vedle návratu do Města, 

jsem musela také vymyslet nějakou možnost, jak se sama dostat na Zemi. Těch několik 

civilizací, které jsme zatím potkali, neměly ani představu o letech do vesmíru, natož někam 

tak daleko, jako je jiná galaxie. Wraithy jsem ze svého výčtu okamžitě vyloučila. Možná měli 

dostatečné zdroje, ale při představě, že by se dostali k Zemi, jsem se otřásla hrůzou. Podle 

všeho mne bez Atlantidy čekala hodně dlouhá cesta. 

Mléčná dráha - budu to mít domů hodně daleko - povzdechla jsem si. Kolya zvedl v údivu 

obočí. Vůbec jsem nevěděla, co právě říkal, ale asi se k tomu můj povzdech moc nehodil. 

„Trochu jsem se zamyslela, můžeš to zopakovat?“ požádala jsem zdvořile. 

Nadechl se, ale než stačil něco říci, otevřely se dveře a někdo z chodby naléhavě volal jeho 

jméno. 

Kolya se podíval ke dveřím, na mě, zase ke dveřím a když se jeho oči opět setkaly s mými, 

už vstával. Odešel beze slova a dveře za sebou pečlivě zamknul. 

 

Zůstala jsem sedět, upíjela kávu a ochutnala pečivo. Právě jsem si nalévala třetí dávku, 

když se velitel vrátil. Vlastně vběhl do místnosti. Chytil mě za předloktí, vyrazil mi hrnek 

z ruky a táhl mě ze dveří a chodbou tak rychle, že jsem mu skoro nestačila. 

Zastavili jsme se až ve vězení před Wraithovou celou. Ace stál u zadní stěny a v přítmí se 

mu blýskaly oči. Až tehdy jsem si uvědomila, že od mé žádosti o samotu na přemýšlení, se mi 

v hlavě neobjevila žádná jeho myšlenka, žádný pocit. Úplně se stáhl z mého vědomí. 

Kolya mi pořád svíral loket jako ve svěráku, když strážní odemykali Aceovu celu a, 

s elektrickými obušky připravenými k okamžitému zásahu, mu sundávali kovovou ochranu 

z ruky. 



„Chtěla jsi mu dát svobodu.“ Velitelův hlas byl ledový. Nevěděla jsem, proč má takovou 

zlost, ale rozhodně byla všechna namířená proti mně. „To se nikdy nestane. Ale můžeš mu 

trochu zpříjemnit a prodloužit další život tady,“ pokračoval.  

„Proč?“ ptala jsem se tentokrát já. Po páteři mi běhalo mrazení a bránilo svalům v pohybu. 

Chvíli to vypadalo, že mi vůbec neodpoví, ale nakonec se ovládl natolik, že mezi 

sevřenými zuby procedil aspoň několik nesouvislých vět:„Ladon Radim použil mé plány. 

Vyvolal převrat dřív, než jsem se připravil. Zabil Cowena a ujal se vlády nad Genii sám. 

Úplně mě odstavil! A tvoji přátelé… Atlantida… pomohli mu!“ 

Zalapala jsem po dechu. Tak Atlantida je v pořádku! Jste naživu a dokonce natolik mocní, 

aby si vás Geniové vybrali jako spojence při převratu! Nemohla jsem zadržet radostné 

vyjeknutí. Ani jsem nechtěla. Po všech lžích, které jsem od velitele slyšela více jak rok, a 

zvlášť v poslední době, jsem byla přesvědčená, že tohle je konečně pravda. Tak proto ta 

obrovská zlost. Chtěl mě využít k nějakým svým plánům, které mu nevyšly. Ušklíbla jsem se 

na něj, když mě prudce strčil do Wraithovy cely. 

Smála jsem se, i když za mnou zaklaply mříže. 

Atlantida a pozemská expedice jsou v pořádku! 

Obrátila jsem se a viděla Wraitha, jak se vynořuje ze stínu a prsty na uvolněné ruce se mu 

chvějí. 

Sbohem, Erin        Ája 

 

 



19. Po stříbrné niti 

 „To není Lorn.“ 

Zašeptala jsem to asi příliš nahlas, protože dr. Beckett se ke mně otočil s tázavým výrazem. 

„Co jsi říkala?“ 

„Ale nic. Kdy budou hotové testy DNA?“ 

„Asi za hodinu.“ Carson přestal s psaním a sjel mě zkoumavým pohledem. 

„Proč se ptáš? Něco se ti snad nezdá?“ 

„Ne, to ne. Jen mě to tak napadlo. Nechce se mi věřit, že je major i s celým týmem mrtvý.“ 

V duchu jsem se proklínala za svůj hbitý jazyk. Nedávala jsem si pozor, protože jsem byla 

k smrti unavená a tahle duševní únava se už začínala projevovat i navenek. 

„To nikomu z nás, ale všechny dosavadní důkazy bohužel naznačují opak. Testy to nejspíš 

potvrdí.“ 

„Hm,“ povzdechla jsem si a zamyšleně přejela prstem po psí známce, která byla uložena 

ve stříbrné misce vedle lůžka s ohořelým tělem. Tiše to zacinkalo, jak se otřel kov o kov. 

„Co moje testy?“ 

„V pořádku – jako vždy.“ 

„Takže můžu v klidu zpátky do práce.“ Usmála jsem se a s o něco lehčím srdcem opustila 

ošetřovnu nasáklou nasládlým pachem spáleného masa. 

 

Když se za Erin zavřely dveře, doktor si k sobě zavolal asistentku, která měla na starosti 

krevní testy z rána. 

„Viděla jste ji?“ 

„Ano, doktore. Zdála se mi nezvykle pobledlá.“ 

„V tom máte naprostou pravdu, Beth. Erin nikdy nevypadala tak…neduživě a zchátrale. 

Řekl bych, že dokonce ani po transportu z Velétosu neutrpěl její vzhled tak jako teď.“ Carson 

si přejel dlaní přes zarudlé oči a přistrčil lehce zneklidněné sestřičce po stole list papíru. 

„To jsou její krevní testy,“ krátce se odmlčel a zakroutil nechápavě hlavou. „Co tomu 

říkáte?“ 

„Všechny hodnoty jsou v pořádku. Kam tím míříte?“ 

„To je právě ono, hodnoty jsou přímo ukázkové, ale upřímně – očekávala byste takovéto 

výsledky u někoho, kdo vypadá jako ona? Vždyť už jen od pohledu to vypadá přinejmenším na 

těžkou anémii!“ 

„Mám je udělat znovu?“ Beth s pochopením pohlédla do Carsonovy tváře, zmítané 

duševními muky nad nevyřešenou záhadou. V týmu doktora Becketta bylo již všeobecně 

známo, jakou posedlostí jejich nadřízený trpí, pokud se jedná o zdravotní stav Erin Velenské. 

„Buďte tak hodná, prosím.“ 

 

„Jestli to takhle půjde dál, bůh ví, že už to dlouho nevydržím! Nevidíš, jak vypadám?“ 

„Vypadáš přiměřeně svému stavu, což je vcelku pochopitelné, tak si přestaň stěžovat.“ Dar 

zakoulel netrpělivě očima a vyčkával u schodiště. „Tělo trpí, ale duše a všechno, co je v ní, 

sílí. Nedělej si teď s hmotnou schránkou starosti. Musí to být, není jiná možnost. Za to, co 

získáš, pokud budeme úspěšní, je to přijatelné riziko. Víš, co říká to vaše pořekadlo, ne?“ 

„Myslíš, co tě nezabije, to tě posílí? Pěkná blbost.“ 

„Ale jdi.“ 

„Já už ani nevím, co je to den bez bolesti. Opravdu nemůžu ani jeden prášek?“ 

„Žádné léky.“ Nekompromisně řekl Dar. „Tvoje tělo musí být naprosto čisté.“ 

„Já už se o to nechci pokoušet, k ničemu to nevede!“ Erin se zastavila u paty schodiště a 

prosebně pohlédla na éterickou dívenku nad sebou. Dnes si Dar vylepšil svou podobu dvěma 



copy svázanými blankytnými mašlemi. Úplná Dorotka, pomyslela si Erin kysele mezi záchvaty 

bolesti, které se staly v posledních týdnech jejími stálými společníky. 

„Že nevede?“ Drobná blondýnka se zakabonila. „Samozřejmě, že pokroky nejsou nijak 

závratné, ale postupujeme podle časového plánu.“ 

„My máme nějaký časový harmonogram?!“ 

„JÁ mám plán a na jeho základě mohu směle říci, že dosavadní výsledky jsou uspokojivé. 

Pochopitelně nemůžeš v tak krátkém časovém úseku očekávat zázraky.“ 

„To jistě ne, přesto bych ráda viděla aspoň něco.“ Erin se krátce odmlčela, než se odvážila 

položit přímou otázku. 

„Pověz mi pravdu. Potřebuju to vědět. Jak dlouho to ještě mohu vydržet?“ 

„Pokud ti jde o tvou existenci, duše je nesmrtelná…víceméně.“ 

„Co to má znamenat to víceméně?“ Erinino energetické tělo se zlostně zachvělo. „Ne, 

beru to zpátky. Nemusím znát všechno. Můj dotaz se týkal té hmotné části, tedy přesněji 

řečeno bych se ráda dozvěděla, kolik astrálních výletů ještě moje tělo dokáže zvládnout?“ 

„Chceš snad po mně přesné číslo?“ Dar si pohrdavě odfrkl a obrátil se zády k nešťastné 

ženě, která v tomto světě vypadala stejně zuboženě jako její hmotná schránka bezduše ležící ve 

svém pokoji na Atlantis. 

„Když máš „plán“, tak v něm jistě bude i nějaké to rozvržení tělesných sil. Nezapomeň, že 

tě znám – možnost si něco statisticky spočítat na tebe působí stejně jako na lidi jejich sexuální 

potřeby.“ 

Děvčátko se na Erin ošklivě podívalo a zamyšleně si dvakrát poklepalo na nos. 

„Proč ne?“ pokrčilo nakonec rameny, „když tě dostatečně nemotivovala představa 

bezútěšné a nepříliš dlouhé budoucnosti, bezprostřední hrozba by mohla zapůsobit lépe. Tak 

tedy dobrá, řeknu ti to na rovinu. Dneska to musíme dokončit. Pokud neprojdeme zrcadlem 

teď, neprojdeme už nikdy. Tvoje tělo se nachází na pokraji kolapsu. Vyčerpali jsme mu 

všechny rezervy a při další cestě sem by se nejspíš ani jedna z nás neměla kam vrátit. Takže 

můžeme, prosím, konečně přestat mrhat časem?“ 

Erin nebyla schopná slova. Přiznání Daru jí na chvíli úplně ochromilo. Přece jen myslela, 

že pro její přípravu zbývá více času. Osobně to odhadovala na týdny a náhlé prozření jí 

uvrhlo do šoku. Jak Erin povolila v soustředění, její astrální tělo se začalo hroutit. Rysy se 

rozostřily a ze zářících očí se staly jen dva pohasínající body, z nichž stékaly temné šmouhy 

jako rozteklý make-up. Dar chvíli přešlapoval na místě a se zájmem pozoroval oněmělou 

mihotající se postavu před sebou. Pak zvedl ruku. Rychlostí větší než bylo možné lidským 

okem zaznamenat, se útlá paže natáhla jako gumový had a překonala vzdálenost dvaačtyřiceti 

kamenných schodů. Do ticha zaznělo ostré mlasknutí. 

„Díky.“ procedila Erin mezi zuby a promnula si zarudlé místo na levé tváři, kam dopadla 

dívčina dlaň. Její obličej znovu nabyl původní podoby a přízračné tělo přestalo blikat. 

„Rádo se stalo,“ pronesl Dar hlasem, kterým by bylo možné přetínat hedvábné kapesníčky 

ve vzduchu, „a kdyby to nestačilo, velice ráda přidám.“ 

„Není třeba. Už jsem v pořádku.“ Řekla Erin a bezděčně si uhladila vytahané bílé tílko, 

které společně s přiléhavými černými džínami a rozdrbanými converskami tvořilo „outfit“ pro 

dnešní cestu. 

„OK, takže?“ 

„Takže můžeme vyrazit.“ Odtušila pochmurně knihovnice a rychle vyběhla po schodech za 

děvčátkem, které otevřelo těžká dubová vrata, jako by nic nevážily. Schodiště zalila fialová 

záře světa za nimi. Světa, který obě dobře znaly. 

 

„Vydrž ještě minutku, už to bude! Vydrž! Soustřeď se! Tam se dívej, ne na mě! Ale 

nééé….“ 



Vyčerpaně jsem klesla na kolena do bílého písku a snažila se popadnout dech, který jsem 

bezděčně zadržovala po celou dobu toho bláznivého snažení. Pomáhalo mi to lépe zvládat 

bolest. Prsty jsem zabořila do písku a křečovitě ho svírala v dlaních představujíc si při tom 

Darův drobný bledý krček. Hned se mi trochu ulevilo. 

„Jak se mám soustředit, když mi do toho pořád kecáš?“ zachrčela jsem, když jsem v sobě 

konečně našla trochu dechu. „Myslíš, že je tak snadné se povznést?“ 

„No, tak se hned nečerti, chtěla jsem tě jen trochu povzbudit – prý to pomáhá – a 

nezapomeň, že se jedná jen o částečné povznesení. Buď ráda, že se nemusíš starat ještě o svou 

fyzickou schránku, ta je u celkového povznesení nejhorší překážkou.“ 

„Skvělý, to mám ale štěstí.“ Zafuněla jsem a zamžourala pod nápory bolesti, které mi 

v hlavě prokousávaly tisíce cestiček. 

„Tak až budeš připravená…“ Dar se „nenápadně“ podíval na hodinky, které se mu u té 

příležitosti zhmotnily na ruce, aby o vteřinu později zase zmizely. 

„Projev trochu velkorysosti a dej mi ještě minutku, ano?“ 

„Myslím, že se do tebe dokážu vcítit natolik dobře, abych poznala, kolik sil ti ještě zbývá.“ 

„Jasně, ty jsi empatická asi jako sekačka na trávu.“ 

„Na ohledy není čas.“ 

Nechtěla jsem rozdmýchávat další slovní přestřelku, proto jsem přesunula pozornost 

zpátky k zrcadlu, z kterého vylétávaly do prostoru modré jiskry jako pozůstatek mého 

posledního nezdařilého pokusu dostat se dovnitř. Hladký povrch neodhaloval nic než temnotu. 

Nebylo to normální zrcadlo a nikdy neodráželo toho, kdo se do něj díval. Znervózňovalo mě 

to. Člověk se pak cítil jaksi neúplný, jako by část z něj chyběla… 

Prozření, které následovalo, mnou projelo jako blesk a já nedokázala pochopit, jak mi to 

mohlo tak dlouho unikat. Stočila jsem pohled k Daru, který si zachmuřeně prohlížel špičky 

černých lakovaných střevíčků a očividně se nudil. S nechutí jsem ho skoukla od hlavy k patě. 

Žil ve mně už příliš dlouho. Ať se mi to líbilo nebo ne, stal se mou součástí a já jeho. Po celou 

dobu, během níž jsem se pokoušela projít skrz zrcadlo, tu kousek ze mě zůstával v něm a 

působil stejně jako závaží na noze, které brání tonoucímu vynořit se zpátky na hladinu. 

Neúplná duše se nikdy nemohla povznést. Jedinou mojí – naší nadějí byl společný průchod, 

museli jsme být při vstupu nějak spojeni. 

Poprvé po mnoha týdnech jsem se spontánně usmála, což samolibou dívenku nesmírně 

popudilo. 

„Bavíš se dobře?“ řekla tónem tak kousavým, že jsem za krkem ucítila tlak neviditelných 

zubů. 

„Jen sbírám síly.“ Odvětila jsem s nevinným pohledem, zatímco se v mé hlavě rodil plán. 

„Tak sbírej rychle a přestaň se při tom tak šklebit. Vypadáš jako svoje slabomyslné 

dvojče.“ 

Přešla jsem poslední Darovu poznámku mlčky a horečně přemýšlela. Nepochybovala jsem, 

že přesvědčit Dar o správnosti mé teorie bude nemožné. Vždy považoval své názory a výpočty 

na rozdíl od mých za neomylné. Přiznat byť i jen možnost chyby bylo z jeho strany naprosto 

nepřijatelné. Když jsem o tom tak přemýšlela, musela jsem uznat, že měli s dr. McKayem 

mnoho společného. Možná to byl také jeden z důvodů, proč mě pravidelně jeho neomalené 

poznámky tak vytáčely. Připomínaly mi Rodneyho a představa jeho přítomnosti v mé hlavě 

byla děsivá sama o sobě. Nemusel při tom ani trousit ty své rozumy. 

A pak tu byla samozřejmě bolest. Stejně jako dr. McKay se i Dar chorobně bál sebemenší 

bolístky. Jakékoliv prožívání nepohodlí ho přivádělo k nepříčetnosti a dával při tom naplno 

průchod svým sklonům k teatrálnosti, což přivádělo k šílenství zase mě, protože jsem to 

musela chtě nechtě poslouchat. 

Když jsem v duchu zhodnotila všechna rizika, rozhodla jsem se uskutečnit svůj plán bez 

Darova vědomí. Jednoznačně nejrozumnější se jevilo zanechat ho v přesvědčení, jak za 



ukrutných bolestí oddřu všechnu námahu já a on pak za mnou bez potíží projde otevřenou 

bránou. 

Zatvářila jsem se zničeně, což v mém případě nebylo nikterak těžké, a upřela na dívenku 

v blankytných šatičkách se žlutými srdíčky prosebný pohled. 

„Už se cítím líp, ale přece jen bych uvítala nějaké povzbuzení.“ 

„No prosím!“ Holčička zlostně pohodila hlavou, až se z jejích ukázkových copánků staly 

jen dvě rozmazané šmouhy kolem hlavy. „Najednou je moje pomoc žádaná!“ 

S hranou lhostejností jsem pokrčila rameny a snažila se působit bezradně. Nikdy jsem 

nebyla dobrá lhářka, ale poslední rok s Darem mé schopnosti v této oblasti značně 

zdokonalil. 

„Tak tedy konec ulejvání! Hoď s sebou, makej, dělej-“ 

„Počkej!“ Zadržela jsem děvčátko dřív, než stačilo plně zrealizovat svou představu 

pomoci. „O kibicování vážně nestojím. Potřebuju prostě podržet – doslova.“ 

„Co?!“ 

„Chytni mě za ruku a tiše stůj. Nic víc nepotřebuju.“ 

„Nevidím v tom žádný užitek. Jak ti něco takového pomůže?!“ 

„Prosím.“ 

Uběhly tři nekonečné vteřiny, během kterých jsem si připadala jako nejubožejší zrádce 

v galaxii Pegas a možná i v celém vesmíru. Ostatně, nač troškařit. Tak to alespoň vidělo moje 

svědomí, jehož hlásek mi kázal o beznadějné morální prohnilosti duše a pekelných kotlících, 

v kterých už nedočkavě bublala voda. Umlčela jsem ho a poslala do černé díry. Těsně za 

hranicí prostoru jsem nejasně cítila svoje srdce, jak mi v komatózním těle začíná zrychlovat. 

Nervózně jsem stočila pohled k pasu. Stále tam bylo. Téměř neviditelné vlákno, slabší než 

nejtenčí vlasec, volně se obtáčející kolem pasu. Opatrně jsem na něj zabrnkala ukazováčkem. 

Stačilo by tak málo… 

„Jak chceš,“ přerušil tok mých pochmurných myšlenek Dar, „hlavně už začni.“ 

Zůstala jsem na kolenou před zrcadlem a na nevrlé dítě se už nepodívala. Mohlo by mě to 

příliš rozrušit. Jedinou myšlenkou jsem utišila zmatek v hlavě. V dokonale prázdné mysli mi 

zbyla jen naděje na život, kterou jsem se nechala ukonejšit do jakéhosi stavu strnulosti, 

z něhož se již dalo soustředit. Jakmile jsem ucítila na rameni stisk drobné ručky, věděla jsem, 

že už není cesty zpět. Pokud obě přežijeme, možná mi to jednou odpustí. 

 

Dar nebyl zdaleka tak klidný, jak se naoko tvářil. Ve skutečnosti byl mnohem nervóznější 

než polomrtvá Erin, která si strach a pochybnosti v posledních měsících zrovna dvakrát 

neodpírala a nechala si jimi mučit duši, jak jen to šlo. S napětím pozoroval vyhublé tělo před 

sebou, jak se snaží proniknout skrz bariéru a v duchu se při tom modlil ke starým bohům 

svého světa, třebaže na ně dávno nevěřil. 

Pod fialovou oblohou přízračného světa panoval stejný mrtvolný klid, který ovládl i tělo 

Darovy hostitelky. Jen občasné zachvění řas a cukání prstů napovídalo, že Erin neodešla za 

svými předky na druhý břeh. Proto dívenku zaskočilo, když se náhle zvedl vítr a téměř je smetl 

od zrcadlové brány. Erin byla pohroužena hluboko do sebe a nic z toho nevnímala, ale Dar 

měl co dělat, aby je oba dva udržel na místě. Zapřel se nohama, až mu kotníky zmizely 

v písku, a zezadu pevně objal Erin kolem krku. Vítr každou vteřinou sílil a během chvíle se 

rozpoutalo peklo. Vichřice už přerostla v pouštní bouři a zvedla k nebi ohromné masy bílého 

písku, které byly na několika místech nasáty rotujícími větrnými víry. Následující tlaková vlna 

je málem odnesla s sebou a jen nadlidská síla Daru je držela u brány. Pod nápory zvířeného 

písku, který je pokryl třpytivě bílou vrstvou podobnou jinovatce, se nemohli pořádně 

nadechnout, což se ukázalo jako velký problém i v astrálním světě, který měl vlastní pravidla. 

Dívenka si jednou rukou sáhla dozadu a nahmatala uzel. Prudkým pohybem uvolnila mašli a 

strhla ze sebe kdysi bílou a nažehlenou zástěrku. Po krátkém, ale namáhavém boji s větrem ji 



přehodila Erin přes tvář, aby ji uchránila před nejhorším. I když měla pevně zavřené oči, 

s děsivou jistotou cítila, jak se vzdálená tornáda rychle blíží. Vítr už dosáhl takové síly, že si 

musel Dar skrýt tvář do Erininých divoce vlajících vlasů a v prstech, křečovitě svírajících 

látku, mu pulzovalo bolestí. Drobné paže se chvěly přemírou námahy a dívčino sebeovládání 

se začínalo hroutit. Dosud nevěděla, zda je bouře součástí otevírání portálu nebo jen 

vrtochem tohoto podivného světa. Zoufale se přitiskla ke klečící knihovnici a upnula se k tomu 

jedinému, na čem záleželo. Poskytnout Erin co nejvíce času. 

 

Když Erininým tělem otřásly první záchvěvy změny, dostoupila bouře vrcholu. Erin však 

okouzleně naslouchala tichu. Absolutní absence zvuku byla svým způsobem mnohem víc 

ohlušující než kvílivé ječení větru. Dokázala prostoupit tělem až na kost a otevřít se v něm 

jako rozvíjející se květ. Prapůvodní vesmírné ticho se kolem ní pevně omotalo a prorostlo duší 

skrz naskrz. Drtilo ji svou neviditelnou váhou, rozpínalo se uvnitř ochablé duše a bouralo 

jednu mentální bariéru za druhou, až ji nakonec naprosto pohltilo. Již nebyla Erin Velenskou, 

všechny vzpomínky přehlušilo ticho, které jí dovolilo na jeden úder lidského srdce zaslechnout 

tep hvězd. Ačkoliv povznesení trvalo jen okamžik, jeho síla stačila k otevření zrcadlového 

portálu. Nejhorší byl pro Erin náhlý sešup z vyšší sféry bytí zpátky. Když z ní to nadpozemské 

ticho vyprchalo, cítila se jako prázdná nádoba. Nejasně si uvědomovala, že měla na dosah 

něco úžasného a sotva se toho stačila dotknout, bylo jí to odepřeno. Ten pocit nenávratné 

ztráty ji trhal, astrální srdce vynechalo pár úderů, jako by se rozhodovalo, zda má cenu 

táhnout Erinino tělo dál, ale nakonec znovu udalo pravidelné tempo. Erin procitla do 

krvavého světa. 

 

Omámeně zamžourala pískem zanesenýma očima na oblohu. Táhla se přes ni výrazná rudá 

šmouha na jednom konci posetá shlukem vybledlých hvězd. 

„Vsadila bych se, že jich bude pět set,“ procedila Erin skrz vyschlé hrdlo. Vítr jak 

mávnutím kouzelného proutku ustal a nebe se vyjasnilo. Nechápavě pohlédla na zem před 

sebou. Ležela tam napůl zavátá dětská zástěra. Teprve pak si uvědomila, proč se jí tak těžko 

dýchá. Mohly za to drobné paže, které jí nelidskou silou tiskly krk. Pak jí pohled padl na 

bránu. Líně se přelévající temnota se roztrhala a odhalila obraz za ní. Erin poznala známé 

údolí s vysokou štíhlou věží, jejíž vrchol tvořila křišťálová špice. Zkusmo se dotkla povrchu 

zrcadla. Očekávala odpor, ale tentokrát jí ruka prošla dovnitř tak snadno, jako by ji ponořila 

do vody. Dovolila si slabý úsměv a obrnila se proti nadcházející bolesti. Musela jednat rychle, 

protože Dar se právě chystal pustit. Hrubě si přidržela pouštějící se paže na svém krku a 

rychle se vrhla vpřed. Brána je tiše pohltila a její povrch opět zčernal. Rudá kometa zmizela a 

s ní i krvavé světlo. Svět byl opět jako dřív, jen před opuštěným zrcadlem svítil kousek 

bělostné látky. 

 

„Tak už se zvedni!“ Erin provinile přešlapovala nad svíjejícím se tělíčkem bílé kočky a 

bezmocně zatínala pěsti. Kočičí naříkání muselo být slyšet na míle daleko, ale pro Erin bylo 

nejhorší sledovat bolestí zlomené zvíře, jak sebou divoce hází a v křečích zatíná drápky. 

„Ježíš, vždyť jsem se ti už stokrát omluvila! Přestaň tady předvádět divadlo a přeměň se na 

něco, s čím bych mohla mluvit!“ Protože kočka ani nadále nejevila známky jakékoliv rozumné 

reakce, Erin jí nechala být a poodešla o kousek dál, aby jí řev neprorazil ušní bubínky. Vážně 

se začala obávat o Darovo duševní zdraví. Bolest odezněla po pár minutách průchodu 

branou, ale možná to na bytosti, jako byl Dar, působilo jinak. 

„Věř mi, Dare, že nebyla jiná možnost. Nefungovalo by to, kdybychom neprošli společně. 

Musela jsem to udělat!“ zakřičela přes rameno na soptící kočku. Když se opět nedočkala 

žádné odezvy, s povzdechem usedla do protivně zelené trávy a opřela bradu o kolena. Pohled 

na trpící zvíře jí drásal skoro stejně jako předchozí fyzická bolest, ale znovu už se 



nepokoušela Dar uklidňovat. Po prvním pokusu jí rozběsněná šelma poškrábala na ruce a 

prokousla malíček. Při té vzpomínce si rozmrzele promnula předloktí. Z astrálního těla se 

řinula modrá krev, takže ruka vypadala, jako by ji Erin ponořila po loket do tyrkysové barvy. 

Naštěstí krvácení brzy ustalo, zůstala jen tupá bolest, slabě pulzující pod kůží. 

„Do prdele,“ ulevila si asi po sto padesáté a přitiskla dlaně na uši, aby to šílenství alespoň 

ztlumila, „ať už to skončí.“ 

 

Měla pocit, že tam musí sedět celou věčnost, zatímco se hluboko do ní i přes zacpané uši 

zařezávalo kočičí vřeštění a s neutuchající silou jí znemožňovalo rozumně myslet. Proto trvalo 

nějakou chvíli, než si přes svou momentální rezignaci uvědomila, že skučení utichlo. Ve 

skutečnosti celý ten srdcervoucí výstup trval sotva půl hodiny, ale v té chvíli si byla jistá, že 

Dar prořval celý den. 

Pomalu zvedla hlavu a podezíravě se zadívala na kočku, která seděla proti ní a pilně se 

olizovala. Trpělivě čekala, až Dar dokončí očistu. Při tom pohledu ji zalila náhlá vlna radosti 

a musela se vší silou držet, aby se na kočku nevrhla a nerozmačkala ji v objetí. Nakonec jí 

v tom zadržela hlavně představa ostrých drápů a ještě ostřejších zubů, které zanechaly na 

levém předloktí štiplavé stopy a oteklý prst. 

„Jsi na příjmu?“ otázala se zkusmo a pátrala ve žlutých očích po nějaké známce 

inteligence. 

Kočka vstala, ladně se prohnula, zívla a zase se posadila. Erin na ní s očekáváním hleděla. 

Uběhla minuta, pak další a ještě jedna. Čas jako by zamrzl. Počáteční nával radosti opadl a 

na jeho místo nastoupil rychle narůstající vztek. Dar se opět vrátil k olizování tlapek, aniž by 

Erin věnoval další pozornost. Pohár trpělivosti přetekl. 

„Tak už mluv!“ Prsty oddrolila ze země kus hlíny a vší silou jím mrštila po kočce. Zásah 

byl přesný. Hrouda se rozprskla Darovi rovnou mezi oči. Erinina zlostná reakce byla tak 

nečekaná, že nejdřív jen překvapeně zavřískl a až pak se dal do skřehotavého nadávání. 

„Přestaň mi pořád ubližovat!“ Z kočičí tlamy se nesl Darův hlas v mnohem hlubším tónu, 

než na jaký byla Erin zvyklá a navíc měl srozumitelností blíž k slepičímu krákorání než lidské 

řeči. Než si knihovnice stačila přeložit a domyslet první větu, Dar se rozpálil do běla, až mu 

ze srsti odlétaly jiskry a dal naplno průchod svým křivdám. 

„Kdo tě pozvedl z prachu tvé podřadné existence a povýšil na něco aspoň trochu 

životaschopného? Kdo ti propůjčil schopnosti, které zesílily směšně slabé lidské smysly? NO 

KDO?!!! A co dostanu na oplátku? Jen bolest, bolest a ještě víc bolesti!!!“ 

Erin s hrůzou pozorovala, jak Darova sněhově bílá srst vzplála modrým plamenem. Kočka 

se však nesvíjela bolestí, ačkoliv jí oheň zcela pohltil. Plameny jí neublížily. Jediné křeče, 

které jí cloumaly, byly způsobené vztekem. Oněmělou knihovnici napadlo, že za jiných 

okolností by pohled na modře plápolající zvíře byl i krásný. 

„Měla bych několik drobných připomínek k tvému úžasnému projevu, protože ti pár 

důležitých faktů zřejmě uniklo. Tak zaprvé jsi ve mně získal neomezené ubytování, které ti jen 

tak mimochodem zachránilo tvůj drahý život a za druhé si laskavě nech ty povýšené kecy. 

Kdybys do mě nevlezl, nesnažila by se nás teď zabít nějaká podělaná wraithská sekta, 

nemusela bych se povznést a vedla celkem spokojený a hlavně klidný život.“ 

„Unudila by ses k smrti!“ 

„Říkáš ty!“ 

„Neumíš si představit, jak moc to bolelo!“ 

„Věř mi, že umím, prošla jsem si tím samým!“ 

„Nevíš nic! U mě se to projevilo s mnohem horšími účinky!“ 

„Jak to můžeš vědět? Cítíš snad mou bolest?“ 

„Prostě to vím!“ 

„To je skutečně odpověď hodná tebe!“ 



Nahromaděná zloba učinila z drobného zvířete modrou planoucí kouli. Plameny ho 

pohltily natolik, že z něj zůstaly jen nejasné obrysy. Erin se podívala stranou, aby zklidnila 

zrak i mysl. Když bloudila pohledem za Darovými zády, koutkem oka zachytila místo nedaleko 

rozcestí. Před očima se jí mihlo něco tmavého. Rychle stočila zrak kousek zpátky a zaměřila 

se pozorněji na jeden bod. Když rozeznala, na co se dívá, páteří jí projel chlad. 

Kočka si dala krátkou pauzu tím, že si pohrdavě odplivla na zem. Vypadalo to dost 

komicky, nebylo však nikoho, kdo by to ocenil. Dar se poprvé pořádně zadíval do Erininých 

očí, aby zjistil, jaký na ni mají vyřčená – nebo přesněji řečeno vyřvaná – obvinění dopad. 

První věc, kterou zjistil, se mu ani trochu nelíbila. Erin ho vůbec nevnímala, což ho rozlítilo 

na vyšší level. Druhá věc, kterou zaznamenal, ho přiměla zmlknout uprostřed zlostného 

nádechu. Jakmile pohlédl do Erininy tváře, věděl, že je něco špatně. Strach, který čišel z  

široce rozevřených stříbřitých očí, byl nanejvýš znepokojivý. Teprve pak si Dar všiml i dalších 

varovných znamení a ve vteřině vystřízlivěl. 

„Erin? Co se děje?“ 

Mladá žena k němu pomalu sklopila zrak a přiškrceným hlasem zašeptala: 

„Hele, kočičáku, asi bychom se měli uklidnit.“ 

„Proč?“ špitla kočka a modrý oheň jako mávnutím kouzelného proutku zhasl. Erin to 

přišlo skoro líto. 

„Vypadá to, že máme problém.“ Knihovnice nasucho polkla a téměř neznatelným 

pokývnutím hlavy naznačila polohu „problému“. „Tam přichází.“ 

 

„Ale ne.“ Prskl Dar a nahrbil hřbet. 

„Bohužel ano,“ odtušila Erin a bezmyšlenkovitě se sehnula pro zježenou kočku, které se 

nějak povedlo omotat se kolem její nohy. Ochranitelsky ji schovala v náruči a naoko klidně 

vyšla vstříc nově příchozím. Instinkt jí napověděl, že utíkat nemá cenu. Dostihli by ji dřív než 

by jim stačila ukázat záda. Oni tu byli doma a jako bytosti stvořené z astrální látky měly 

výhodu na své straně. Ostatně v astrálu nebylo snazší věcí než překousnout křehkou šňůru 

života, a zuby gnómů by počtem i velikostí s přehledem zvítězily nad jakýmkoliv ozubeným 

tvorem z většiny materiálních světů. 

„Neměli by být menší?“ 

„Nenech se klamat vaší zkreslenou mytologií, gnómové tady v první sféře běžně dorůstají 

osmi stop.“ 

„Co od nás chtějí? Měla jsem za to, že se elementární bytosti smrtelníkům ukazují jen 

zřídka.“ 

„Ano, pokud je něco – nebo někdo – nerozzlobí.“ Dar se schoulil hlouběji v náručí, až 

z něho zbyly k vidění jen uši. „A gnómové jsou pověstní svými výbuchy vzteku.“ 

„Museli se probudit naším příchodem. Jako zosobnění živlu země jsou spjati s určitým 

místem, které chrání a střeží.“ Erin si vzpomněla na spálený kruh země v okolí zrcadlového 

portálu. „A my jsme jim ho narušili.“ 

„Jejich silná potřeba klidu a ticha nám kladné body taky nepřidala,“ neodpustil si Dar 

přispět svou troškou do mlýna. 

„Přeměň se v něco velkého a hrozivého. Třeba je to odradí provést nám všechny ty ošklivé 

věci, které mi šrotují mysl.“ 

„Neznám nic tak hrozivého, co by je dokázalo zastavit, natož vystrašit. Neznají strach ani 

bolest, jejich jedinou starostí je ochrana místa, jemuž vdechují život. Pro nic jiného nežijí a 

nic jiného neznají, je to jediný důvod jejich existence, ovšem velice silný. Tak silný, že mu 

obětují naprosto vše.“ 

„Tak to aspoň zkus!“ 

„Nemůžu.“ přiznala nešťastně kočka a schoulila se ještě víc do sebe. 

„Jak to?!“ 



„Nevím, prostě to nejde!“ 

„Jak to?!!!“ Do Erinina hlasu pronikl lehce hysterický podtón. Nervózně přejížděla očima 

po mohutných postavách, které mezitím vystoupily z březového háje za rozcestím. Napočítala 

jich osm, ale mezi stromy zahlédla nejméně další tři míhající se siluety. Přicházeli pomalým 

rozvláčným tempem, jako by se brodili blátem, ale jejich krok byl pevný a jistý. Brzy utvořili 

řadu, která se rovnoměrně rozrůstala, jak mezi sebou zvětšovali rozestupy. 

„Chystají se nás obklíčit,“ poznamenal Dar, když se gnómové na obou koncích přesunuli 

před své nejbližší druhy. 

„To vidím taky,“ vyštěkla podrážděně knihovnice, „ale momentálně mě zajímá, proč nejsi 

schopen metamorfózy? Vždyť ti to předtím šlo tak snadno! Dokázal ses přeměnit, na co se ti 

jen zlíbilo!“ 

„Jistě,“ ušklíbl se Dar, což v jeho současné podobě připomínalo spíše dávení se 

natrávenými chlupy, „na rozdíl od tebe, pro kterou se stalo vrcholným uměním změnit si 

barvu tenisek, mi mé schopnosti dovolily téměř neomezenou tvárnost, bohužel mě průchod 

bránou oslabil natolik, že je s podivem, když jakžtakž zvládnu udržovat své tělo alespoň 

v nějaké podobě,“ kočka ze sebe vydala krátký skřípavý zvuk, který Erin nakonec rozšifrovala 

jako smích, „ale pokud tě to uklidní, hádám, že je to jen dočasná indispozice. Moje 

regenerační schopnosti si s tím poradí, nepotřebuji nic než trochu času.“ 

„Který ale momentálně jaksi nemáme!“ 

„To je bohužel smutný fakt a pro nás zřejmě fatální.“ Odpověděl Dar na kousavou 

poznámku a nepokrytě se roztřásl strachy. 

Erin si uvědomila, že drkotá zuby. Zkusila přestat, ale nešlo to. Zastavila se, aby získala 

čas, což ji stálo poslední zbytky sil. Připadala si jako loutka, které povolily vodicí drátky a 

která se pohybuje už jen setrvačností. Nebude trvat dlouho a padne k zemi jako podťatý strom. 

Kruh se uzavřel. Žena s rozcuchanými prošedivělými vlasy a kočkou v náručí, kterou 

k sobě tiskla jako nejdražší poklad světa, se s šíleným výrazem otočila na patě a postupně 

pohlédla do třinácti párů rubínových očí, které žhnuly jako uhlíky. Jejich těla byla tvořena 

z většiny jen černým kouřem. Celkově se vzdáleně proporčně podobaly lidským, dojem kazily 

hlavně robustní neforemné končetiny, připomínající nohy slona. Tvar jim pak dávalo spletené 

kořenoví, větévky a mech, které temnou mlhu poutaly uvnitř. Tváře postrádaly jakékoliv rysy. 

Kromě planoucích očí trčelo z místa, kde Erin tušila bradu, několik špičatých útvarů, 

pravděpodobně krápníků. Pokud měli gnómové nos nebo uši, nepodařilo se je Erin v té 

záplavě větví a listů rozeznat. U některých z nich vršek hlavy obrůstaly podivné popínavé 

rostliny obtěžkané malými hrozny bobulí. Podle barvy se jednalo zřejmě o samotnou původní 

pralátku, z které kdysi astrál vznikl. 

Na rozcestí padl soumrak a zahalil přízračný svět do namodralé temnoty. Erin bezmocně 

stála uvnitř zlověstného kruhu a horečně vymýšlela jeden plán za druhým, aby je vzápětí zase 

zavrhla, každý šílenější a nebezpečnější než předchozí. Když už jí v hlavě zůstalo jen 

beznadějné prázdno, elementál po její pravici postoupil o krok vpřed a z hrdla se mu vydralo 

výhružné vrčení. Erin se při tom zvuku přikrčila a bolestně sykla, když ucítila Darovy drápky 

zatínající se do paže. 

„PROČ?!!!“ Hlas gnóma pronikl Erin až ke kostem. „VY NIČIT!!!“ Rozlícený obr zvedl 

nohu a dupl na třpytivou nitku, která se kolem něj vinula až k zrcadlové bráně. Knihovnicí to 

trhlo, jako by dostala herdu do zad. 

„Dare! Potřebuju tvou pomoc! Zkusím nás přemístit!“ 

„Zešílelas?“ 

„Možná, ale nevidím jinou možnost!“ 

„I pro mě je obtížné teleportovat se na delší vzdálenosti, jak to chceš dokázat ty? Kolikrát 

ti ještě budu muset zopakovat, že jsem příliš slabý? Nemůžu ti s tím pomoci!“ 



„Nechci pomoc s přemístěním, ale s odvedením pozornosti,“ Erin kývla hlavou směrem 

k místu, kde rozhněvaný gnóm přišlápl její životadárnou šňůru, „Musíš ho přinutit couvnout, 

o víc se nestarej. Hlavně si pospěš!“ 

Gnómové zvrátili hlavy k nebi právě ve chvíli, kdy kočka vyskočila ženě z náručí. Dvěma 

skoky překonala vzdálenost ze středu kruhu k rozzuřenému gnómovi a proletěla mu mezi 

nohama. Obr zařval, ale nepohnul se. Dar si dovolil krátký pohled na Erin. Klečela uprostřed 

kruhu a rukama si zakrývala tvář. 

„To nemůže dokázat.“ Zamumlal si a zplna hrdla prskl, co mu síly stačily. Jiskra, kterou 

v sobě vykřesal, měla tentokrát barvu krve. Dopadla na obrovu nohu s tichým zasyčením a 

v místě, kam dopadla, začaly spletené větve ihned doutnat. Malý ohýnek se začal prokousávat 

skrz listy stále hlouběji. 

 

Erin si uvědomila, že jí od smrti dělí jen okamžik, sotva se Darovy tlapky dotkly země. 

Gnómové s očima upřenýma k nebi sbírali sílu ke společnému ohnivému výdechu. Hrudníky se 

jim nafoukly, jak do sebe za hlasitého hvízdání nasávali z astrálního vzduchu prachové 

částice pralátky, která se v jejich útrobách měnila ve smrtící nástroj. 

„Spálí nás na prach.“ Zděšeně zašeptala a zakryla si tvář dlaněmi ve snaze udržet si mysl 

pod kontrolou. Mimoděk se jí vybavila část proroctví. Cestu si zvolila, ale zda ji dovede k cíli, 

se neodvažovala ani odhadnout. Když jí tělem proběhla slabá vibrace, věděla, že spojnice 

s jejím tělem se uvolnila. Usmála se. Dokázal to. Pokud se jim podaří zmizet, živlové země se 

ukonejší a nechají nit života na pokoji. Jako bytosti bez vlastní individuality a vyšší 

inteligence neoplývali potřebou mstít se. Pokud bezprostřední ohrožení pominulo a vetřelci 

byli zahnáni či zlikvidováni, gnómové se opět uložili ke spánku do korun stromů a pod zem, 

odkud čerpali svou sílu a střežili zem, jejíž živoucí duší představovali. 

„Dare, poběž!“ zakřičela tak hlasitě, až jí ke konci selhal hlas, a napřáhla poslepu paže. 

Po jeden úder srdce nastalo ticho, pak Gnómové vydechli. Modravé šero počínající noci 

pročíslo třináct blesků. Střed kruhu vybuchl ohnivou explozí a k nebi vyšlehl sloup modrého 

ohně. 

 

Když Erin znovu otevřela oči, neviděla nic než naprostou temnotu. Zmateně potřásla 

hlavou a promnula si oči upocenými dlaněmi. Svět zůstal temný. Na okamžik jí otřásla 

představa, že zemřela a skončila bůhví, ve které sféře, zapomenutá a navěky ztracená. 

Poplašeně si sáhla k pasu a s úlevou vydechla, když nahmatala tenkou nit. Ještě žije. Zatím. 

„Kde to-, “ pokusila se promluvit, ale hlasivky ji zradily, „- jsem?“ Druhý pokus najít hlas 

skončil dávivým kašlem. Hrdlo ji pálilo, jako by jím prohnala láhev pálenky. Odněkud 

z temnoty k ní dolehl šramot. Něco se sunulo po podlaze k ní. Rázem si vzpomněla na Dar a 

zachvěla se hrůzou. Stihl to? Nemohla si vzpomenout. 

„Dare?“ zasípala. 

Poblíž někdo zasténal. Erin sebou vyděšeně trhla. Ten hlas nepoznávala. „Kdo je tam?!“ 

Marně napínala zrak. Tma byla absolutní. 

„Já.“ Zazněla po chvilce ticha odpověď doprovázená bolestným heknutím. 

„Dare?“ 

Nedůvěra v jejím hlase dotyčného podráždila. Když znovu promluvil, byla si Erin jeho 

totožností jistá. Nikdo nedokázal být tak kousavý a nepříjemný jako Dar, když se nacházel 

v takovém rozpoložení. 

„Ne, jsem velký zlý gnóm a přišel jsem tě sežrat. No jasně, že já! Nepoznáváš snad svého 

věrného druha na věčnost?“ Tolik slov Dara vyčerpalo, takže se odmlčel a chvíli jen 

namáhavě oddechoval. 

„Je tu všude hrozná tma! Nevidím ani na vlastní prsty a tvůj hlas zní tak…zvláštně. Jsi 

v pořádku?“ 



„Proměnil jsem se.“ 

„Proměnil?“ 

„Poškodili ti snad elementálové sluch svým řevem? Jo, metamorfóza nastala samovolně 

během teleportace.“ Uštěpačná odpověď nenechala Erin na pochybách, že ať už je Dar 

čímkoliv, spokojený s tím dvakrát není. 

„A kým tedy teď jsi?“ Otázala se nervózně a upírala oči do míst, odkud podrážděný hlas 

přicházel. 

„Myslím, že člověkem.“ 

Erin se podle hluku a nadávek dovtípila, že se o tom Dar ujišťuje hmatem. Po krátkém 

šustění a hekání se jí dostalo upřesnění: 

„Mužského pohlaví.“ 

„Hm, aha.“ 

Erin se opřela o ruce a zkusila vstát. Od kamenných kvádrů, na kterých ležela, jí prostydly 

holé paže a chlad jí začal pronikat do celého těla. Jen co se postavila na nohy, ztěžka upadla 

zpátky na studenou podlahu. V boku jí zlověstně píchalo a sebemenší pohyb zesiloval bolest. 

Potlačila vlnu mrákot a opět se vytáhla na nohy. Vykročit už nestihla. Kolena se jí podlomila 

slabostí a ochablé svaly pulzovaly tupou bolestí. Erin klesla zpátky a sípala námahou. 

„Nevstanu, nemohu.“ 

„Nedivím se, já se taky nenalézám zrovna ve vrcholné formě.“ 

Darův špatně skrývaný smutek ji donutil ignorovat bolest do živého masa rozedřených 

loktů a se zatajeným dechem, aby zmírnila ostré píchání v bocích, se po čtyřech odplazila za 

jeho hlasem. Ležel blíž, než si myslela. Málem do něj vrazila. Když se konečky prstů dotkly 

jeho vlasů, do dlaní ji zastudilo něco vlhkého. Poplašeně stáhla ruku zpět a zavětřila. V nose 

jí zaštípal slaný pach. Něco muselo být špatně. V astrálu nebylo možné zachytit jakékoliv 

vjemy z materiality a tahle vůně se nedala s ničím splést. 

„Ty krvácíš?“ 

„Vypadá to tak.“ 

„Ale tohle je přece skutečná krev, ne astrální!“ Erin se zmateně posadila na vlhkou 

podlahu. Pokoušely se o ni mdloby. Vedle ní se Dar ohavně zasmál. 

„Přesně tak. Teče ze mě pravá zasraná lidská krev. Zatraceně.“ 

„Jak?“ ohromeně hlesla. „V jiných sférách nelze krvácet hmotu!“ 

„To vskutku ne, ale my už nejsme v žádné z vyšších sfér.“ 

Knihovnice se s nevěřícným úžasem podívala do místa, kde tušila Darovu tvář. 

„Kdy jsme vystoupili?“ 

„Jakmile se ukončil teleportační skok.“ 

„Ale jak k tomu mohlo dojít? Vždyť mám kolem pasu pořád omotanou astrální niť! Cítím, 

že je neporušená. S čím mě tedy spojuje?“ 

„S tím, s čím vždycky – s hmotným tělem na Atlantis.“ 

„Nerozumím.“ 

„Tomu se už vůbec nedivím. Sám to nedokážu plně pochopit.“ Chraplavý mužský hlas si 

povzdechl. „Je to tou věží. Není obyčejným subordinačním bodem, ohýbá a mění nejen 

prostor a všechno v něm, ale i samotný čas. O tom jsem předtím netušil, kdyby ano, nikdy 

bych se sem s tebou nevydal. S časem si není radno zahrávat.“ 

„Takže jsem to dokázala.“ 

„Ano, přemístila jsi nás a dokonce na správné místo, ale v čem nám to bude dobré, ví teď 

možná jen váš směšný imaginární Bůh. Tím, že jsme vypadli z astrálu, jsme ztratili všechny 

možné výhody. Já jsem izolovaný mimo tvé tělo a ty jsi opět jen obyčejný člověk – a navrch 

zřejmě existuješ na dvou místech v jednom a tom samém vesmíru současně. Hezké, ne?“ 



„Jak se to jen mohlo takhle zvrtnout?“ Erin se z návalu zoufalství zamotala hlava. Před 

očima jí tančily barevné hvězdičky, které se vpálily i skrz zavřená víčka. Zdálo se jí, že ztrácí 

pevnou půdu pod nohama a žaludek na to reagoval po svém. 

„Už jsi s tím nechutným reflexem skončila?“ ozval se Dar vyrovnaným hlasem, když dávivé 

zvuky vystřídalo několikaminutové ticho. 

„Asi jo,“ vyčerpaně vydechla knihovnice a přisunula se kousek zpátky. „Kde teď vlastně 

přesně jsme?“ 

„Mě se neptej, jsem slepý jako právě narozené kotě. Můžu jen hádat, že se podle 

zatuchlého vzduchu, vlhka a tmy nacházíme někde v podzemních prostorách pod věží.“ 

„To je to s tvými schopnostmi až tak zlé?“ 

„Ano.“ 

„Ale…jsou tvé smysly jen oslabené nebo s lidským tělem zmizely úplně?“ 

„Nevím. Něco v sobě cítím, ale tohle neohrabané hmotné tělo mě rozptyluje. Nedokážu se 

v něm soustředit.“ 

„Co tvé zranění?“ 

„Pokud máš na mysli fyzické poškození, momentálně se nenacházím v bezprostředním 

ohrožení života. Receptory vnímající bolest zaznamenaly celkem osm povrchových poškození 

živé tkáně. Organismus zastavil únik krve z cévního systému a započal proces obnovy.“ 

„Aspoň v něčem nás štěstí neopustilo.“ 

„Jak jsi na tom ty?“ 

„Nic co by stálo za pozornost.“ Konstatovala Erin a jemně se dotkla prsty levého boku, 

odkud při každém nádechu vystřelovala ostrá bolest. Aspoň doufám, pomyslela si a opatrně 

přesunula váhu na pravou polovinu těla, aby píchání v boku co nejvíce eliminovala. 

„Musíme se odtud nějak dostat.“ S povzdechem se znovu pokusila vstát. „Doufám, že 

netrčíme za zamčenými dveřmi nějaké hladomorny či vězeňské kobky.“ 

Vedle ní se ozvala změť nadávek a klení, prokládaných občasným chrchláním a bolestivým 

syknutím. Dar se zřejmě pokoušel o totéž. V Erin hrklo, když si plně uvědomila, jak slabý a 

bezmocný musí ve skutečnosti být. 

„Co sem vnést trochu světla? Dokázal bys něco takového?“ rozpačitě nadhodila 

očekávajíc výbuch hněvu. 

„Pokusím se.“ Zašeptal jí těsně do ucha. Stál tak blízko, až ucítila na tváři jeho dech. Na 

rameno jí ztěžka dopadla teplá dlaň a tlačila ji dolů. Pod náhlou tíhou nebezpečně 

zavrávorala. Kolena se jí roztřásla novou zátěží. 

„Obávám se, že sis nevybral dobrou oporu.“ 

„Obávám se, že tu žádný další opěrný bod není. Až zažehnu energetickou kouli, najdeme 

nejbližší stěnu. Tím se problém nestability vyřeší.“ 

„Jak myslíš.“ Erin zachytila v jeho hlase známé podráždění a raději se odmlčela, aby ho 

nerušila v soustředění. Obrnila se před pochybnostmi a pod rouškou tmy čekala na zázrak. 

Netušila, jak dlouho stála na vratkých nohou a klepala se zimou, když jí do očí zasáhlo 

oslepující světlo. Bolestivě přimhouřila oči a zapotácela se. 

„Tos mě nemohl varovat?“ 

„Není zač!“ odsekl nakvašeně Dar a čekal, až se jejich oči přizpůsobí náhlé změně. 

Erin opatrně pootevřela uslzené oči. Chtěla se omluvit za svou předchozí reakci, ale to, co 

uviděla, jí vyrazilo dech. 

„Panebože! Cos to ze sebe udělal?!“ Vykřikla a prudkým škubnutím osvobodila rameno 

z teplého sevření. 

„Co se děje? Proč na mě tak zíráš?“ Dar se znepokojením sledoval Erinin divoký výraz, 

když mu pohlédla do tváře. V tom okamžiku jako by ji bodly vosy. Zacouvala od něj, až zády 

narazila na zeď, daleko za hranice oranžového světla. 



„Proč ses změnil zrovna v něj? Pro všechno na světě, mohl jsi být kýmkoliv…čímkoliv. 

Proč on?“ Každé slovo stálo Erin obrovské úsilí. 

„Kdo?“ Dar popošel několik nejistých kroků za knihovnicí choulící se v temnotě. „Vždyť 

víš, že to nešlo nijak ovlivnit. Proměnil jsem se bez své vůle.“ 

„Nepřibližuj se!“ vzlykla. 

„Ale proč? Proč? Vždyť ti přece neublížím! Jsem to pořád já!“ Dar bezmocně přešlapoval 

nad skrčenou ženou. Koule ho líně následovala, takže viděl, jak se její vyhublé tělo otřásá 

tichým nářkem. Poklekl k ní a chytil ji za ramena. Nebránila se, jen zděšeně zalapala po 

dechu. 

„Tak mluv! Seber se!“ 

„Jdi pryč!“ 

Dara nečekaný vývoj zaskočil. Získání lidského tělo ho sice poněkud vyvedlo z rovnováhy, 

ale nepokrytý děs v očích jeho hostitelky ho přiváděl k zoufalství. Takhle se naposled dívala 

do tváře wraithského kněze, když z ní vysával život. Nesnesl pomyšlení, že by k němu cítila 

něco podobného. Chvíli jen bezmocně sledoval uštvanou ženu, jak se chabě snaží vykroutit 

z jeho sevření, a pak se rozhodl. 

Nemusel hledat dlouho. Vzpomínka se třepotala hned pod povrchem a překrývala vše 

ostatní. Dar přejížděl jejíma očima zelené oprýskané dveře a cítil neurčitý strach. Sklopil zrak 

na kulatou mosaznou kouli a sledoval, jak ji váhavě stiskla drobná bledá ruka. Ještě poslední 

nádech, pak táhlý skřípot otevíraných dveří. Do očí ho uhodilo denní světlo linoucí se skrz 

vysoká francouzská okna. Pod nimi leželo na rozestlané posteli tělo mladého muže. Z Erininy 

mysli věděl, že se jmenuje Louis a nedávno oslavil dvacáté a zároveň poslední narozeniny 

jeho života. Pomalu se blížil k posteli a prohlížel si mrtvé tělo. Mladík ležel na zádech, paže a 

nohy rozhozené, světle hnědé oči slepě zíraly ke stropu. Přes holou hruď se mu táhla rezavá 

šmouha. Stejnou barvou nasáklo prostěradlo pod ním i světlé dlouhé kalhoty. Zvenčí do oken 

škrábaly větve jabloně obsypané květy a vytvářely na ztuhlé tváři neustále se pohybující stíny. 

Svět potemněl. 

„Běž ode mě! Jsem v pořádku!“ dolehl k němu z dáli rozzlobený hlas. 

Dar se odtáhl od zuřící ženy a poprvé si pořádně prohlédl svoje nové tělo. Začalo mu 

svítat. Mimoděk si prsty prohrábl krátké vlasy. Nepochyboval, že budou stejně rudé jako ty 

mladíkovy z Erininy vzpomínky. 

„Už mi nikdy nelez do hlavy,“ pronesla Erin výhružně, „obývat moje tělo ti ještě nedává 

právo hrabat se v mysli. To je můj soukromý prostor.“ 

„Kdo je Louis?“ zeptal se nespouštěje z ní ani na okamžik zrak. Odpovědi se už nedočkal. 

Na protější straně místnosti se rozletěly dveře. Dovnitř se společně se světlem prodralo i 

vítězoslavné syčení. Erin, která se snažila těsně předtím vymanit z Darova železného objetí, 

mu padla s tichým zaúpěním zpátky do náručí. 

„Přišli jsme pozdě,“ zašeptala. 

„Nemýlil ses, Lavosssi,“ zachechtala se vysoká postava, „proplížila se sem a není sama.“ 

Do otevřeného prostoru dveří se natlačily další dvě postavy a potěšeně zaskřehotaly. 

„Vssskutku, tentokrát ji vize odhalila, ale jak se sem dostala tak rychle? Její přítomnost 

mate mou mysl. Stále cítím, jako by byla mnoho světelných let daleko odsud. Jak je to 

možné?“ 

„To brzy zjistíme,“ pronesl třetí hlas chlácholivě, „dlouho se jí dařilo unikat našemu 

třetímu oku, ale s tím je konec.“ 

Dva kněží k nim s hbitostí beroucí dech přiskočili a hrubě je roztrhli od sebe. Dar s Erin to 

přetrpěli mlčky. Když je vyvlekli z podzemí, mlčeli stejně zarytě jako při úmorném výstupu po 

příkrém schodišti do posledního patra věže. Kněží se je během cesty nepokoušeli přimět 

k hovoru. Dlouhými dýkami s ozubeným ostřím je poháněli vpřed a jen občas jim přes 



kamenné tváře přelétl pohrdavý škleb, když jejich znavená těla zpomalila či klopýtla o 

sešlapaný schod. 

Když konečně stanuli před malými železnými dvířky vedoucími do hlavního sálu, oba vězni 

jen stěží popadali dech. Kněz před nimi zakroutil nevěřícně hlavou. 

„Jak něco tak slabého dokázalo zabít dva z našich bratří? Ze schopností, které by měla mít 

pod touto střechou znásobené, nejsem schopen zachytit ani stín.“ 

„Trpělivost, Racone,“ zasyčel první ze dvou kněží, kteří zástup uzavírali, „až dorazí 

velmistr, dojde tato nepříjemná záhada k osssvětlení.“ 

„V to doufám,“ zavrčel první kněz a sklonil hlavu, aby se nízkým vchodem protáhl. 

„Pochybuješ snad o velmistrově moci?“ uhodil na nespokojeného vůdce průvodu poslední 

z kněží, když za sebou zabouchl železné křídlo s ohlušujícím zaduněním, které se ozvěnou 

odráželo od mramorových stěn rozlehlého sálu. 

„Samozřejmě, že ne.“ Kněz jménem Racon sklonil hlavu na znamení pokory. Jak si ale 

Erin stačila povšimnout, oči mu navzdory omluvnému gestu plály nepokrytou záští. 

Zajatci byli dovlečeni doprostřed sálu, kde jimi kněží smýkli o zem. Erin se okamžitě 

přisunula k pobledlému mladíkovi. Její prsty našly jeho ruku a silně ji stiskly. Teprve poté si 

své protivníky pořádně prohlédla. Racon se vzhledem rovnal běžnému příslušníku Wraithské 

rasy. Dlouhé bílé vlasy mu splývaly do půli zad a výrazné žluté duhovky protínaly zúžené 

zornice. Oproti tomu jeho dva druhové měli hladce vyholené lebky a celý prostor očí včetně 

bělma vyplňovala černota. Všichni ale byli jednotně oblečeni do volných kalhot a dlouhé 

tuniky šedé barvy, přepásané černým koženým páskem. Stejná černá stuha jim zakrývala čela. 

Bez hnutí snesla jejich vražedné pohledy provrtávající ji až na kost. 

„Co tady s tím?“ přistoupil k nim Racon a pohodil hlavou směrem k Darovi. „K ničemu 

nám není, mohl bych se na něm nakrmit.“ 

„Zadrž,“ chytil ho za ruku Lavos, „nemáme jistotu, že je jen obyčejným člověkem. Podívej 

se na ni: necítíš z ní nic a přece má v sobě moc příslušící jen vyvoleným. Počkáme na 

velmistra, on rozhodne.“ 

„Ano,“ přidal se i třetí Wraith, „nesmíme se unáhlit. Chceš na sebe přivolat Jeho hněv?“ 

Kněží nad nimi chvíli nerozhodně stáli se založenýma rukama a poté se vzdálili na druhý 

konec sálu a začali se mezi sebou tiše dohadovat. Dar toho využil a zašeptal: 

„Neodváží se k žádnému kroku, dokud tu nebude jejich velitel. Bojí se nestability věže a 

uvažují o našem přemístění do jiného subordinačního bodu. Stejně jako my ani oni netušili nic 

o ohýbání času na tomto místě. Jsou z toho značně nervózní.“ 

Erin plaše přikývla a zamyšleně zatahala za průsvitnou niť. 

„Nejsou schopní zahlédnout mou astrální spojnici. Je možné, že se neumí pohybovat 

v jiných sférách?“ 

„Ano. Dovedli sice svou schopnost nazírání téměř k dokonalosti, ale umění opustit svá těla 

a vydat se po stezce dál, neznají.“ 

„To je zajímavé zjištění. Možná by se toho dalo nějak využít.“ 

Dar přikývl a ochranitelsky objal Erin kolem ramen. 

„Taky mě to napadlo. Pokusím se nás i s nimi dostat do první sféry. Pokud dokážeme 

využít moment překvapení, máme naději.“ 

„Jaký je v tom háček?“ Obrátila se k němu Erin, když ticho, které se mezi nimi rozhostilo, 

trvalo několik minut. 

„Nesmíme otálet příliš dlouho,“ pokrčil Dar rameny, „moje smysly mi napovídají, že 

velmistr je blízko a příští vibrace zesilovače, která by mně měla pomoci při skoku do vyšší 

sféry, přijde každou chvíli.“ 

„Zvládneš to?“ pohlédla na něj s obavami Erin. 

„Nic jiného nám nezbývá. Jakmile se velitel připojí k ostatním, věci vezmou rychlý spád a 

čas nám vyprší jednou provždy.“ 



„Dobře. Věřím ti. Dělej, jak uznáš za vhodné.“ 

Dar na okamžik zaváhal. Rostla v něm zvláštní touha a on nevěděl, jak s ní naložit. 

„Erin…,“ začal, ale ta, kterou si kdysi zvolil za svého hostitele, ho přerušila. 

„Já vím, taky to cítím a pro případ, že by už před námi neměla ležet žádná budoucnost, je 

tohle poslední věcí, kterou bych chtěla ve svém životě udělat.“ 

Jejich rty se dotkly při prvním záchvěvu změny. Věž se opět zaktivovala. Podlaha se pod 

nimi zhoupla a vzduch se zavlnil modravým šerem. Byli zpět. První astrální rovina je přivítala 

deštěm bílého peří. 

Dar byl připravený. Vší silou se soustředil na svou proměnu a doufal, že se mu ji 

dostatečnou vůlí povede usměrnit. 

„Tentokrát je upoutání pozornosti na tobě.“ Zaskřehotal již kočičí tlamičkou a vyskočil 

Erin z náručí. 

Trojice Wraithů zasyčela překvapením. Změnová vlna neměla ovlivňovat vnitřní prostor 

věže, přesto se ocitli na podivném cizím místě, které připomínalo svět, do kterého si jejich 

mysli přicházely pro své vize. Zmateně se otáčeli dokola a snažili se zorientovat. Prvním, 

komu padl pohled na bezmocnou knihovnici, byl Racon. Pronesl šťavnatou kletbu 

v posvátném jazyce, v němž bylo klení přísně zakázáno a jeho porušení se trestalo smrtí, a 

přihnal se ke klečící ženě, následován svými druhy. 

„To máš na svědomí ty!“ ukázal na ní prstem a výhružně vycenil zuby. „Mluv! Jak jsi toho 

dosáhla?“ 

Když se mu nedostalo žádné odezvy, chytil Erin pod krkem a vytáhl ji k sobě. 

„Mlčením si nepomůžeš. Tvá ubohá iluze nás nezastaví a až s tebou skončíme,“ Racon 

Erin pustil na zem a posměšně pozoroval, jak se jí tvář stáhla bolestí, „budeš žadonit o 

rychlou smrt.“ Wraith si několikrát demonstrativně protáhl prsty na krmné ruce a sklonil se 

nad drobným tělem. Ostatní kněží se postavili po jeho boku a souhlasně přikývli. Nenadálá 

ztráta kontroly nad situací, o níž byli přesvědčeni, že ji pevně třímají ve svých rukou, je 

přinutila nečekat do příjezdu velmistra. 

„Tentokrát nám neunikneš.“ 

Erin se podívala přes Raconovo rameno do dáli a usmála se. 

„To nebude třeba. Jste jen stíny – od této chvíle jednou provždy.“ 

Raconova tvář se zkřivila nevěřícným úžasem. Prudce máchl rukou, aby ukojil hlad a ztišil 

sžírající nenávist, která ho spojovala s tímto nicotným kusem živého masa. Jeho dlaň se však 

nepřisála na kůži, ale prošla skrz až na zem, na níž Erin ležela. 

„Nic než stíny.“ Zopakovala a ztěžka se postavila na nohy. Prošla blednoucími těly 

Wraithů, jejichž křik se změnil v nezřetelný šum, podobný ševelícím listům v jarním vánku, a 

pomalu se zastavila před svým zachráncem. Smutně se zašklebila na fialovou kočku, jejíž 

hřbet zdobily tygří pruhy a uznale pokývala hlavou při pohledu na její drobné čelisti, svírající 

tři překousnuté stříbrné nitky. 

„Tfuj.“ Vyplivl Dar provázky z tlamy a naklonil šibalsky hlavu ke straně. 

„Pěkný kožich.“ Zkonstatovala Erin a něžně mu přejela dlaní po zádech. „Je vidět, že máš 

vkus.“ 

Dar potěšeně zavrněl a počkal, až si jeho životní družka sedne, aby se jí mohl na klíně 

stočit do klubíčka. Chvíli jen tak mlčeli a vychutnávali pocit vítězství a vzájemné blízkosti. 

„Je to za námi.“ Poznamenal Dar, když zachytil Erinin pohled na místo, kde kněží přišli o 

svá hmotná těla. 

„Jeden zbyl.“ 

„Ten nás už neohrozí.“ 

„Co se stalo s ostatními tvého druhu?“ 



„Potulují se někde kolem. Nezemřeli, ale zůstali tu uvěznění. Nejsou teď ničím víc než 

tepající tváří na kameni či peříčkem unášeným větrem. Není jim pomoci. Časem vyblednou do 

nicoty stejně jako jejich hostitelé.“ 

„Není ti jich líto?“ 

„Upřímně – ani ne. Náš druh se vzájemně moc v lásce nemá. Vlastně se mezi sebou 

vášnivě nenávidíme. Zbylo nás jen málo a počet vhodných hostitelů zdaleka nedosahoval 

našich potřeb. Jsme sóloví hráči a dáváme přednost vlastnímu přežití před čímkoliv jiným.“ 

„Chápu.“ 

Kočka se v Erinině náručí netrpělivě zavrtěla. 

„Nadešel čas návratu.“ 

Žena s dětskou tváří a šedými skráněmi vstala a vydala se s neznámým druhem fialové 

tygrované šelmy na cestu k zrcadlové bráně. Minula rozcestí, březový háj i petrolejově modré 

údolí. Po Gnómech ani dalších tajemných obyvatelích nebylo památky. Vzduchem se jen tu a 

tam sneslo křehké bílé peříčko, které při kontaktu se zemí puklo jako mýdlová bublina. Na 

Erin padl stesk. Naposledy se otočila k štíhlé věži, která nyní tonula v záplavě bílého ohně. 

Kouzlo okamžiku pominulo. 

„Vím, proč jsi smutná, ale něco takového není možné. Nemůžu se znovu změnit. Samotná 

existence v tomto světě a udržení jakékoliv formy mě stojí neuvěřitelné množství energie. Ani 

netušíš, jak moc velké.“ 

„Tušila jsem to.“ 

„Je mi to líto. Opravdu. Víš, chtěl bych znovu zažít ten pocit…byl tak -“ 

„Už nic neříkej,“ přerušila ho Erin, „jen to zhoršíš.“ 

Položila kočku před zrcadlový portál a povzdechla si. Když však chtěla vkročit branou 

zpět, někdo jí chytil za paži. Překvapeně se podívala do světle hnědých očí. Vypadal přesně 

tak, jak si ho její paměť uchovala v onen černý den před patnácti lety. 

„Chci, abys věděla, že zůstanu navždy s tebou, ale nikdy mě už neuvidíš a nikdy spolu 

nepromluvíme. Věř, bude to tak lepší, tenhle stav není přirozený…pro nikoho.“ 

Dar jí stiskl ruku a vtáhl ji za sebou do černé tlamy portálu. 

Erin se vzbudila uprostřed noci na propoceném lůžku a se slzami v očích hleděla až do 

svítání do stropu. Nevnímala chlad ani slabost způsobenou dlouhým odloučením od svého 

těla. Nepochybovala, že si noční cesta později vyžádá krutou daň na jejím zdraví, ale na tom 

teď nezáleželo. Tak moc ho toužila obejmout a tak objala sebe – koneckonců vždyť byl tam 

někde uvnitř. 

 

 



20. Krmení, Michael, Rituál a Sebevražda 

Ahoj Erin, 

 

zády jsem se tiskla k mřížím dveří a sledovala Ace, jak se ke mně blíží. Rychle jsem se 

ohlédla do chodby. Stráž poodešla, ale Kolya stál se založenýma rukama a v očích měl tolik 

zloby, že jsem se ho v té chvíli bála víc, než hladového Wraitha.  

Ace mě odtáhl od mříží a hodil mnou přes celou místnost do vzdáleného rohu. Napůl 

omámená ranou do hlavy jsem sledovala, jak se pomalu přibližuje a protahuje si prsty 

osvobozené pravé ruky. Sklonil se ke mně a levačkou se opřel o zeď vedle mého ramene. 

„Ani se nehni,“ uslyšela jsem jeho hlas, aniž by se mu pohnuly rty. Mrkla jsem. Většího 

pohybu jsem nebyla schopná. 

Napřáhl pravou ruku a se zavrčením ji přiblížil k mému krku, ale ani se mě nedotkl. 

Zůstala jsem tak, jak jsem dopadla a jen čekala, co bude dál. Po pár vteřinách se jeho ruka 

přitiskla mezi mé klíční kosti. Projela mnou ostrá bolest, ale ustoupila, když Wraith vzápětí 

ruku odtáhl. Couvnul a unaveně se opřel o zadní stěnu cely. 

„Co se děje?“ štěkl Kolya. „Proč ses nenakrmil?“ 

„Nejde to,“ zahučel Ace. Velitel očekával vysvětlení, tak pokračoval: „Na některých lidech 

se nelze nakrmit. Je jich velmi málo, ale existují. Víš to.“ Zmlknul. Vypadal vyčerpaně. 

Kolya několikrát přešel kolem cel a mračil se. Zastavil se naproti Wraithovi a chvíli si ho 

prohlížel. Pak se otočil k odchodu a cestou pokynul strážcům, aby ho následovali. 

Bála jsem se pohnout. Wraithovu vysvětlení jsem moc nevěřila. Zato jsem cítila jeho hlad. 

Opatrně jsem pootočila hlavu, abych na něj viděla. Sklouzl po zdi do sedu a sklonil hlavu. 

Když jsem se na něj podívala, pohnul rukou směrem ke dveřím. Pomaličku jsem se k nim 

vydala zády ke zdi, Ace stále na očích. Ani se nehnul. 

U dveří jsem zůstala stát, tváří pořád obrácená k Wraithovi. Někde hluboko ve mně stále 

bublala radost z toho, že Atlantida přece jenom nebyla zničena. Jestli se dostanu z Aceovy 

cely, než si to rozmyslí, nebo než ho hlad přinutí zkusit to znovu, cesta domů bude můj jediný 

cíl. 

 

Kolya se vrátil asi za půl hodiny v doprovodu stráží. Rychlým pohledem zhodnotil situaci 

a na jeho pokyn mě strážní převedli do mé původní cely. Ace odvedli pryč. Vrátil se až další 

den. Věděla jsem, kde byl a co se s ním dělo - i když bych to raději nevěděla. Geniiské 

vyslýchací metody byly horší, než všechny mé noční můry, a ani Aceova předchozí 

vzpomínka na tresty, které následovaly po jeho útěcích, mě na něco takového nemohla 

připravit. Nakonec se mu podařilo přesvědčit velitele, že jsem opravdu jedna z lidí, na kterých 

se Wraith nemůže nakrmit. Kdyby mě Wraithové chytili, udělali by si ze mě hračku – Běžce, 

kterého by pouštěli a chytali pro zábavu. Nebo by mne rovnou zabili. 

Ace přivedli zpátky napůl mrtvého. Aniž by se na mě podíval nebo se pokusil o kontakt, 

přešel pod okno a sesunul se k zemi. 

Chytila jsem se mříží a snažila se ho zahlédnout, ale nešlo to. Sedla jsem si ke zdi pod 

okno, opřela si o ni hlavu a nahlas si povzdechla. V předchozím dnu mě veškerá radost přešla. 

Po mém vzdechu se z vedlejší místnosti konečně ozvala nějaká reakce. Ace se krátce 

ironicky zasmál. 

Až se vrátím do Města, bude ze mě podivná bytost, Erin. Ale těším se na Vás. Tolik, tolik 

se těším na Atlantidu. 

Na shledanou     Ája 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 



Michael 

 

Dar svoje slovo dodržel. Od astrálního putování za křišťálovou věží se mě již nepokusil 

jakkoliv kontaktovat. Mohla jsem se jen dohadovat, jaký zmatek v něm zanechala přeměna ve 

skutečného člověka se vším všudy, byť šlo jen o krátkodobou transformaci. A já mu to 

v mramorovém sále rozhodně neusnadnila. Už tehdy jsem věděla, že bylo velkou chybou ho 

políbit a podpořit ho tak v jeho probouzejících se lidských citech.  V našem případě se ani 

nedalo mluvit o propastných a nepřekonatelných rozdílech, mezi námi bylo jiné úplně 

všechno. Jedinou věcí, která nás spojovala, bylo moje tělo, které nám zajišťovalo existenci 

v tomto vesmíru. Střídavě jsem se styděla, že jsem vztah mezi námi nechala dojít tak daleko, 

nadávala si a proklínala jeho i sebe, ale co naplat – prostě mi chyběl. Nedokázala jsem si 

vsugerovat, že city, které mě zevnitř trhají na kusy, má na svědomí podoba Louise. Nebyla 

jsem schopná uvěřit takové lži. On byl dávno pohřbenou minulostí, v níž jsem se již dávno 

přestala bolestivě hnípat. Tahle rána byla zacelená, zůstala z ní jen nepříjemná vzpomínka, 

zahojený šrám na srdci, který postrádal cit. Oproti tomu byly vzpomínky na Darovu 

přítomnost živé a velmi bolestivé. Nikdy bych tomu nevěřila, ale chybělo mi dokonce i jeho 

povýšené chování a urážlivé poučování s příslušným arzenálem ironických štěků. 

Zvuk budíku mě přivedl k vědomí. Právě začal pátý den po návratu do hmotného těla. 

Probudila jsem se do šedivého nevlídného rána a od prvního okamžiku, kdy jsem otevřela oči, 

jsem necítila nic než všeobjímající podrážděnost. Přinesla jsem si ji ze snů, které si moje 

paměť nedokázala udržet. Zůstala z nich jen nejasná směs zmaru, zneklidňující touhy, pocit 

nenaplnění a ještě něco, co jsem ani nedokázala pojmenovat a to mě dráždilo ze všeho nejvíc, 

protože jsem si byla jistá, že to bylo důležité. Jak jsem se marně snažila rozpomenout, hněv ve 

mně sílil, až vzplanul docela. První to odnesl budík. Mrštila jsem jím o stěnu tak, že v ní zůstal 

čtvercový otisk a nebohý přístroj se za doprovodu duté rány rozletěl na tři kusy. Dva z nich se 

odkutálely pod postel a jen malý kus plastu s částí displeje na mě vyčítavě koukal slepým 

okýnkem. 

Vztekle jsem vstala z postele a zakopla ho k ostatním částem do temnoty a prachu. 

„A máš to!“ Trochu mi to zchladilo žáhu, ale ne nadlouho. Jeden neopatrný rychlý pohyb 

a zlomená žebra o sobě dala opět vědět. 

„Auu, sakra sakra sakra.“ Dovlekla jsem se s tichým úpěním do koupelny a popadla 

hřeben – příliš rychle, příliš rázně. „Mor na všechny wraithský parchanty, ať vychcípou!“ 

Nahrbená nad umyvadlem jsem ze sebe chrlila nadávky hodné dlaždice kříženého 

s hajzlbábou a čekala, až píchání otupí na přijatelnou míru. Pohlédla jsem do zrcadla na svůj 

odraz, a zatímco bolest pomalu odplouvala, prohlížela jsem si svoje čerstvě obarvené vlasy. 

Své „nové“ barvy jsem se zbavila ještě téhož rána po návratu.  Při pohledu zpět jsem musela 

samu sebe obdivovat, že jsem to přes všechnu tu slabost a únavu, která mě po procitnutí 

zavalila jako neviditelná lavina, zvládla. Ovšem neměla jsem moc na výběr.  Pokud bych tak 

neučinila, musela bych předstoupit před Carsona s vlasy bílými jako sníh, pletí průsvitnou 

jako mléčné sklo a se rty rudými od krve vytékající co chvíli z nosu. Bylo proto celkem 

pochopitelné, že jsem dala při představě doktora Becketta, hledajícího pomocí úmorných testů 

důvod, proč mi náhle přes noc zbělely vlasy, přednost obrovskému sebezapření a zušlechtila 

svou hmotnou schránku alespoň do podoby, která by nebudila okamžitou pozornost. 

Kromě toho, moje nová barva mi až příliš připomínala wraithské bílé palice. 

Při čekání nad umyvadlem, které se mezitím orosilo rudými kapkami z mých věčně 

praskajících žilek, se mi myšlenky zatoulaly hlouběji. Vzpomínala jsem, jak jsem na stejném 

místě a ve stejně skrčeném postoji odolávala vlnám slabosti, zatímco mi na právě usušených 

havraních vlasech hrály pod umělým světlem zářivky modré odlesky. Stálo mě to sice nějaké 



to zvracení a bolest, ale s výsledkem jsem byla spokojená. Dopoledne jsem strávila v posteli a 

snažila se nabrat trochu síly před nevyhnutelnou cestou na ošetřovnu. 

Nedalo mi, abych se neušklíbla při vzpomínce na Carsonovu vyděšenou tvář. 

„Tedy Erin, skoro bych tě nepoznal,“ zakoktal se, když jsem prošla dveřmi a sedla si na 

nejbližší prázdné lůžko. 

„Jo, tohle,“ prohrábla jsem si vlasy a ledabyle mávla rukou. „přišel čas dát šedinám 

sbohem.“ 

„Tak ses k tomu konečně dokopala,“ pokýval doktor souhlasně hlavou a vrhl kradmý 

pohled ke dveřím nalevo. 

„Ano, od Velétosu se to hodně zhoršilo a já vám tu nechci dělat pohádkovou babičku.“ 

„S těmi pár chlupy na spáncích bys, obávám se, konkurzem neprošla,“ usmál se Carson. 

„Tím si nejsem tak jistá.“ Odvětila jsem temně při vzpomínce na první pohled do zrcadla 

z dnešního rána a modlila se, abych právě teď nezačala krvácet z nosu. 

Za zavřenými dveřmi se náhle ozvalo bolestné úpění doprovázené hlasitým chrastěním 

kovové lůžkové konstrukce.  Mlčky jsme se na sebe s doktorem podívali. Promluvila jsem 

první. 

„Carsone, sám dobře víš, že tohle nedopadne dobře.  Některé rozdíly by se neměly stírat, 

ale naopak udržovat co možná nejpropastnější.“ 

„Je tu sice jen mizivé procento na úspěch, přesto stojí za to se aspoň pokusit. Pokud by to 

vyšlo…“ Nechal zbytek viset ve vzduchu a sedl si vedle mě. Pootočila jsem se, abych mu řekla 

něco povzbuzujícího a to byla chyba. Jak jsem sebou zavrtěla, bolest se opět přihlásila o 

slovo. Zbledla jsem, což naštěstí nebylo pod silnou vrstvou make-upu dodávající falešné leč 

přesvědčivé zdání zdravě růžolícího vzhledu vidět. 

„Hm, Carsone,“ opatrně jsem si přejela dlaní po boku, „strašně ráda bych řekla opak, ale 

dneska jsem za tebou přišla jako pacient.“ 

„Co se děje?“ 

„Víš, je to poněkud trapné, ale ráno jsem spadla z postele a myslím, že to asi některé 

z žeber odneslo.“ 

„Erin,“ obšťastnil mě jedním ze svých hlubokých povzdechů, „ty mě prostě nikdy 

nepřestaneš překvapovat.“ 

Rentgen potvrdil naštíplé žebro a já měla zajištěno pár dní na regeneraci. 

Bolest už skoro odezněla a já se vrátila do přítomnosti. Opatrně jsem si poupravila obvazy, 

jimiž jsem měla zafixovaný bok. Sáhla jsem po kartáči a bezmyšlenkovitě si začala česat vlasy. 

Na mysl mi přišla slova mé drahé zesnulé babičky, která s oblibou říkala, že člověk je člověku 

nejlepším lékem. Něco na tom bezesporu bylo. Toužila jsem zapomenout na Dara ukrytého 

kdesi hluboko v mém těle a přiživujícího se na mém energetickém myšlenkovém výdeji a tak 

jsem se vydala družit se s příslušníky svého druhu. Bohužel než jsem se doplížila do jídelny, 

byla většina lidí pryč. 

Rozmrzele jsem si vzala tác s jídlem a chystala se posadit k nejbližšímu stolu, když jsem ho 

uviděla. Seděl v nejvzdálenějším koutu jídelny a tvářil se ztraceně. O dva stoly dál se v jídle 

hnípala dvojice vojáků a snažila se působit nenápadně a uvolněně, což jsem jim nesežrala. 

Očividně to byla jeho stráž, tedy „ochranka“ podle oficiální verze. Povzdechla jsem si a 

začala couvat pryč, než si mě všimne. Tím posledním, po čem jsem toužila, bylo družit se 

s jiným Wraithem, i kdyby vypadal sebevíc jako člověk. Uvnitř to byl stále Wraith, stejně jako 

byl Dar Darem, i když na mě zrovna koukal lidskýma očima mého bývalého. 

Na ústup však bylo pozdě. Vlk v rouše beránčím zvedl hlavu a jeho pohled se střetl s mým. 

Plaše se usmál a zvedl ruku k pozdravu, který zakončil gestem, které jsem ke své nezměrné 

lítosti nemohla nepochopit. Na okamžik jsem váhala zmítajíc se mezi osobní záští a nařízením 

doktorky Wearové chovat se k „novému členu týmu“ zdvořile a žádným způsobem nebudit 



podezření.  S nechutí jsem připustila, že odmítnout jeho jasné pozvání ke stolu by zcela jistě 

nebylo zdvořilé a vyvolalo v něm jen další zbytečné otázky. 

„Ah, Carsone, do čeho si mě zase navezl,“ spílala jsem v duchu doktorovi, zatímco jsem se 

belhala k osamělému strávníkovi, abych učinila za dost společenské konvenci. Krátkým 

pokývnutím jsem pozdravila dvojici mužů u nedalekého stolu a vytěsnila z hlavy jejich emoce, 

které byly natolik silné, že mi doslova bičovaly mysl svou intenzitou. Vojáci cítili vedle 

nedůvěry a pobouření hlavně strach. Stálo je spoustu sil udržet ho na uzdě a nezpůsobit kvůli 

němu nějakou unáhlenou reakci. Hluboce jsem s nimi soucítila. 

„Ahoj.“ Pozdravil mě. Hlas měl obyčejný, přesto mi z něj tuhla krev v žilách. 

„Ahoj.“ Odpověděla jsem a ztěžka odsunula židli potlačujíc ostrou bolest, která mi 

explodovala v levém boku. 

Beze slova sledoval moje těžkopádné počínání zahrnující několikeré posunutí židle a 

neohrabanou snahu usadit se do co nejméně nepohodlné polohy. 

„Jsem Michael.“ Přes stůl se ke mně napřáhla nevinně vyhlížející lidská ruka. 

S kamenným výrazem jsem jí potřásla ignorujíc při tom vyděšené pohledy vojáků vpalující se 

mi do zad. 

„Já vím,“ pokývla jsem hlavou, „Erin Velenská, momentálně jediný zástupce k 

přechovávání a bezpečnosti informací atlantské knihovny. 

„Známe se dobře?“ Michaelovo obočí se stáhlo usilovným přemýšlením. „Mám pocit, že 

bychom měli. Když jsem tě uviděl vejít, přišla jsi mi povědomá, ale…nemůžu si vzpomenout.“ 

V duchu jsem se hystericky zasmála. Představila jsem si, co by tomu asi řekl Dar, kdyby 

mě viděl klábosit u jednoho stolu s Wraithem a přátelsky mu třást rukou. Ačkoliv nemohl vidět 

mýma očima, byla jsem si jistá, že to nějakým způsobem vidí či cítí po svém. Třeba by ho to 

vyprovokovalo vylézt ven a začít se mnou zase mluvit. 

„Já vím, ale to je jen pocit,“ ujistila jsem ho, že jsem si amnézie vědoma, a usrkla trochu 

vody ze sklenice, „nejsme přátelé, ba ani známí. Nejspíš jsi mě jen někdy zahlédl v knihovně.“ 

„Pak jsi ve mně musela zanechat velmi silný dojem.“ Nebyla to lichotka, jen prosté 

konstatování. 

Přes zdvořilý tón mi neunikl záchvěv zklamání v jeho hlase. Tázavě jsem se na něho 

podívala. 

„Omlouvám se, myslel jsem, že od přítele bych se o sobě mohl dozvědět víc. Nevím proč, 

ale myslím, že tady moc přátel nemám. Vlastně asi žádné.“ 

„V tom ti bohužel nepomůžu,“ pokrčila jsem omluvně rameny, „nevím o tobě skoro nic. A 

co se tvých přátel týče, byl jsi tu příliš krátce, aby sis stihl nějaké získat.“ 

„Co se ti stalo?“ Změnil náhle novopečený příslušník lidské rasy téma. Musel si všimnout, 

jak si čas od času zajedu rukou k boku, odkud vystřelovala bolest, kdykoliv jsem udělala 

neopatrný pohyb. 

„Nic zvláštního. Jedno naštíplé žebro jako důsledek pádu z postele.“ 

Můj protějšek na mě chvíli hloupě zíral a pak propukl v hlasitý smích. Zaskočilo mě to. 

Vojáci za mnou se na židlích nervózně zavrtěli. 

„Promiň, promiň,“ omlouval se spěšně, když zachytil můj zmatený výraz, „ale zní to 

dost…šíleně.“ 

„Jsem holt smolař.“ Uzavřela jsem to a stiskla si pod stolem roztřesená kolena. 

I když mě na jídlo přešla chuť, jedla jsem tak rychle, jak to jen bylo možné. Michael už 

většinu své porce snědl. Pokradmu jsem si ho prohlížela a neubránila se úžasu. Nejen že 

vypadal tak neškodně, on i neškodně jedl.  Doktor Beckett dokázal téměř zázrak. Hlavní 

problém byl v tom „téměř“. Tenhle stav nemohl trvat věčně. 

„Co jsi myslela tím, že jsi momentálně jediná?“ přerušil Michael nepříjemně se 

prodlužující odmlku a zapíchl do mě svůj pomněnkový pohled. 

„Bývaly jsme dvě, než se Andoriel při jedné misi ztratila.“ 



„Nepodařilo se jí – nebo její tělo – najít?“ 

„Zatím ne.“ 

„To je mi líto, doufám, že ještě není pozdě. Mě jste přece nakonec taky našli.“ 

„Jo, měl jsi štěstí.“ Povzdechla jsem si a napíchla na vidličku něco zeleného, 

pravděpodobně salát. „Věřím, že i ji brzy najdeme.“ 

Vyměnili jsme si pak ještě pár poznámek o počasí a tím jsme vyčerpali všechna témata ke 

konverzaci. Mezi námi se rozhostilo trapné ticho a já usoudila, že nastal čas, abych se zvedla 

od stolu. Spěšně jsem se rozloučila a opustila jídelnu i s přeměněným Wraithem a jeho 

„bodyguardy“, abych si ve svém pokoji odpočinula. Cestou zpátky jsem narazila na Carsona. 

„Prý jsi obědvala s Michaelem,“ řekl místo pozdravu, „o čem jste si povídali?“ 

„Novinky se šíří rychle.“ Ušklíbla jsem se a opatrně přesunula váhu z pravé nohy na 

levou. „Přes moje žebro a jeho amnézii jsme se dostali až k počasí, pak už mi naštěstí nezbylo 

na talíři nic, co by mě mohlo v jeho společnosti nadále zdržovat.“ 

„Já vím, že s tím většina lidí tady nesouhlasí, ale je to možná naděje…“ 

„Věř mi, že to chápu, jen prostě cítím, že to s sebou nic dobrého nepřinese, ale dokázat to 

nijak nemohu.  Takže,“ stiskla jsem mu soucitně rameno, „dávej na něho dobrý pozor.“ 

Moje předpověď se vyplnila mnohem temněji a rychleji, než bych si kdy myslela. O pouhé 

tři dny později se Michael dostal nešťastnou náhodou k CD doktora Becketta, kde byl 

zaznamenán podrobný vývoj jeho transformace. Tak se o sobě dozvěděl pravdu, která 

nakonec jeho lidskou stránku přemohla. Vehnala ho do střetu s Rononem a ochrankou, při 

němž byl zabit poručík Cole. Michael byl uvězněn do cely se silovým polem, kam mělo přístup 

jen pár vyvolených. Už jsem ho nespatřila. Později získal Carson od dr. Wearové povolení 

pokračovat v jeho retransformaci, ale pro bezpečí Atlantis se výzkum přesunul na stanoviště 

Alfa. Bohužel ani tohle opatření nepřineslo kýžené výsledky. Michaelovi se odtamtud podařilo 

za pomoci dalších Wraithů utéct a Atlantis nezbývalo než se začít připravovat na další útoky 

mateřských lodí. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ahoj Erin, 

 

Ace ležel a nehýbal se. Kromě toho krátkého výsměšného zasmání o sobě nedal vědět. 

Seděla jsem pod oknem, přemýšlela nad dalším útěkem a opatrně jsem se dotýkala 

Wraithovy mysli. Jenom tak, abych věděla, že žije. Po nedávných událostech jsem zjistila, že 

jedna věc v mém životě je jistá. Až budu stát na opuštěné planetě po zdařilém útěku z vězení a 

rozhodovat se, kam zamířím dál, nebudu tam sama. Všechno se tím zjednodušilo a zároveň 

zkomplikovalo. 

Vstala jsem a začala v zamyšlení přecházet po místnosti. Oči jsem nepřítomně klopila 

k zemi kromě okamžiků, kdy jsem letmým pohledem kontrolovala celu vedle. 

Když jsem se konečně unavila a uklidnila, sedla jsem si, a v té chvíli jsem si uvědomila, že 

se něco změnilo. Ace plul na pomalých táhlých vlnách někam daleko. Na můj dotyk už vůbec 

nereagoval. Pak přišla tsunami. Odtrhla nás a vynesla Ace vysoko k obloze. Tak vysoko, až 

ho postavila na nohy. 

Seděla jsem v rohu a nevěřícně zírala do Wraithovy cely. 

Ace pozvedl spodní okraj svého kabátu, několikrát poklesl v kolenou a zase se narovnal. A 

pak si, k mému úžasu a zděšení, začal pobrukovat a kroky, kterými se vydal kolem místnosti, 

se podobaly tanci. 

Jediné, co mě v prvním okamžiku napadlo, bylo, že přišel o rozum. 

Jeho mysl byla uzamčená na nepřístupném místě, kam se k ní nikdo nedostal. Od té doby, 

co jsem trvala na jeho propuštění, se držel v povzdálí, kromě jediného příkazu u něj v cele. 



Spojení jsem udržovala já a on se ho nesnažil prohloubit, ani mu zabránit, ale vnímal okolí. 

To se změnilo. Teď, duchem nepřítomen, tančil divný houpavý tanec. 

Sledovala jsem ho s rostoucí nervozitou. Konečně jsem pochopila, co dělá. 

„Hned přestaň!“ rozkřikla jsem se. Žádná reakce. Ace byl v podivném transu a skutečnost 

mu unikala. Musela jsem to ukončit. Pátrala jsem v paměti, ale přerušení rituálu nebylo podle 

všech mých kusých informací možné. Přesto mě řešení napadlo. Zoufalé a nebezpečné řešení. 

Nechtělo se mi zkoušet neprověřené, ale nemohla jsem ho nechat dokončit rituální tanec 

smrti. Posbírala jsem z paměti všechny informace a útržky, co mi tam zůstaly ze sledování 

jeho snu, a v okamžiku, kdy se otočil čelem ke mně, jsem začala jiný rituál. Doufala jsem, že 

ho zmatu a přestane nebo se přidá ke mně. Obě možnosti byly stejně nebezpečné, ale žádná 

by neukončila jeho život okamžitě, jako tanec, ve kterém právě došel zhruba do poloviny. 

Chvíli trvalo, než jeho pohyby znejistěly. Až po pár minutách, když jsem si už skoro zoufala, 

se jeho rytmus změnil. Tancoval se mnou. 

Wraithové neměli moc obřadů a u málokterých se mohlo tančit. Vlastně, podle mých 

neúplných informací, jenom u dvou. Bohužel, pro nás oba. 

Sice jsem přerušila jeho valčík na rozloučenou, ale ani současný rituál jsme nemohli 

dokončit. Věřila jsem, že mě během tance něco napadne, ale žádný nápad kolem geniiského 

vězení neletěl. Tanec se chýlil ke konci. Pomalu jsme se přibližovali ke společnému oknu a já 

pořád nevěděla, jak to dopadne. Podle Wraithova zmateného pohledu jsem pochopila, že ani 

on nemá vhodné řešení. 

Proč si nedám pokoj a zasahuji ostatním do života? A hlavně do smrti! 

Rituál přerušily kroky před vězením. Oba jsme sebou trhli, zakolísali, něco mezi námi 

povolilo a přetrhlo se. Prudce jsem dosedla na lavici a Ace se hroutil k zemi. Hlídka si ničeho 

podezřelého nevšimla. Vojáci pečlivě zkontrolovali zámky, přejeli nás unavenými pohledy a 

odešli. 

Z vedlejší cely jsem uslyšela přerývaný nádech. Wraith se vzepřel na rukou a pokusil se 

vstát. Když se dostal do sedu, ozvaly se osamělé kroky. Přišel další strážný. Sám. Mladíček 

s prvním jemným náznakem vousů. Ohlédl se do chodby, a když se ujistil, že ho nikdo 

nesledoval, vytáhl klíče. Oba jsme s Acem strnuli. Bez pohnutí jsme sledovali, jak odemkl 

Wraithovu celu a zase ji zamknul, když vstoupil. Ze svazku klíčů jeden oddělil a zbytek hodil 

daleko do chodby. 

Zbývající klíč svíral v ruce, když se otočil na Ace. „Slib mi, že to bude rychlé,“ řekl. 

Ace neodpověděl. Ztěžka vstal a opřel se o stěnu. Mladík několik vteřin váhal, ale pak 

k němu přistoupil a odemkl mu kovovou rukavici. Wraithovy prsty zacukaly, ale stále se 

nehýbal. 

Nadechla jsem se. Chtěla jsem chlapci rozmluvit sebevraždu Wraithem, ale zůstala jsem 

potichu. Nemohla jsem Aceovi vzít potravu, když za ním přišla sama a dobrovolně. Ale 

nemohla jsem ani souhlasit s tím, že připraví o život člověka. 

Vojáček stál před Wraithem a ptal se: „Na co čekáš?“ Ace zavrčel. Podíval se chlapci přes 

rameno do chodby a zaútočil. Tentokrát jsem se neotočila. Viděla jsem, jak se mladíkovi 

rozšířily oči leknutím z útoku, slyšela jsem jeho přidušený bolestivý výkřik a sledovala, jak se 

síla přelévá. Za několik vteřin z mladíka zůstala jenom vysušená věc u dveří cely a Ace stál 

vzpřímený, s hlavou vysoko zvednutou a rukama nad hlavou. 

„Cos to provedla?“ otočil se ke mně.  

„Snažila jsem se ti zachránit život. Aspoň na čas.“ Hlas se mi trochu třásl. 

„Vůbec nevíš, co jsi způsobila,“ zasyčel vztekle. „Nemáš o tom ani ponětí.“ 

„A co jsem provedla?“ ptala jsem se. 

Neodpověděl, ale rozzuřené se na mě podíval. 

Byla jsem zmatená a roztrpčená nejenom jeho nepochopitelnou reakcí, ale i tím, že zřejmě 

nepovažoval za nutné mi ji vysvětlit. 



„Omlouvám se, že jsem se tě snažila zachránit,“ řekla jsem uraženě. Stála jsem u okna a 

dívala se na soušku, co zůstala z chlapce. „A když už jsme u toho, co jsi to provedl ty?“ 

„Zachránil jsem si život. Aspoň na čas.“ 

Erin, pořád příliš věcí nechápu. Jediné, čím jsem si jistá, je Město a můj návrat do něj. 

Nemůžu se toho dočkat.     Ája 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ahoj Erin, 

 

stáli jsme s Acem u okna a dívali se ke dveřím jeho cely. Chodba byla pořád prázdná. 

Vojáček se zřejmě se svým plánem na ukončení života nikomu nesvěřil. Wraith se 

znechuceně podíval na kovový chránič ruky, a když šel k zadní stěně cely, odkopl ho do 

kouta. Klíček z něj vypadl a cinkl o podlahu. Stejně znechuceným pohledem stihl mě, než se 

odvrátil. Můj pohled se přesunul ke svazku ostatních klíčů v chodbě. Byl tak blízko a přitom 

tak daleko. Jako Atlantida a Vy. Stačilo několik kroků ke klíčům, několik kroků v Bráně a mé 

dlouhé trápení mohlo skončit. Proč jsem se místo pokusů o telepatickou komunikaci 

s Wraithem raději nepokusila o telekinezi? Svazek klíčů by se vznesl, tiše zazvonil a přistál 

by mi v nastavené dlani. 

Ace stál čelem ke zdi, hlavu sklopenou a vypadal, že o něčem přemýšlí.  

Pravou rukou jsem svírala tyč mříží v okně a trochu jsem se natahovala, jak jsem se snažila 

zahlédnout přes Aceovu celu co největší kus chodby a vstupní dveře. 

Wraith se pomalu otočil, stoupnul si proti mně a položil svou levou ruku na mou pravačku. 

„Proč jsi po veliteli chtěla moji svobodu?“ zeptal se. Tvářil se klidně a soustředěně a 

s potěšením si protahoval prsty druhé ruky, než se jí chytil mříží na druhém konci okna.  

Při jeho dotyku jsem sebou trhla, ale ruku jsem nevyprostila. „Proč ses nenakrmil, když jsi 

mě dostal od Kolyi darem?“ odpověděla jsem otázkou. Náhlá změna jeho nálady mě zmátla 

ještě víc, než předchozí zuřivost. Následovala jsem jeho pohyb, takže jsme drželi jeden 

druhého a dívali se navzájem do očí. 

I jeho ruka sebou pod mojí cukla. „Ještě pořád můžu,“ ušklíbl se. 

Mile jsem se na něj usmála. „Ne. Myslím, že teď už ne.“ Zamračil se. Byla to pravda. 

Potom, co velitele tak dokonale přesvědčil, že to nejde, si ke mně uzavřel cestu. Aspoň 

v Kolyově vězení. 

 „Proč ses snažila přerušit rituál?“ 

 „Nežádala jsem o tvou svobodu proto, abys zemřel. Nic jiného mě v té chvíli nenapadlo.“ 

„Ty nevíš, co pro nás ten tanec znamená,“ řekl a trochu stiskl sevření. „Nevíš o Wraithech 

vůbec nic.“ 

„Tak mě pouč. Co jsem provedla tak strašného?“ 

Zadíval se někam přes mé rameno. „Nikdy jsem neslyšel o takto přerušeném rituálu. Natož 

o přerušení obou dvou.“ Pohledem se vrátil k mým očím. „Nikdo si to nikdy netroufl. Nejspíš 

jsi nás oba dva odsoudila k smrti. Jestli budeme mít štěstí, bude rychlá, jestli ne -.“ Nechal 

nedopovězenou větu viset mezi námi jako ledovou stěnu. 

„Jako bych nevěděla, že dobré úmysly většinou všechno jenom zhorší,“ zašeptala jsem si 

pro sebe. Věděla jsem, že přerušením rituálu způsobím nějaké komplikace, ale v té chvíli bylo 

všechno lepší, než Aceova okamžitá smrt. 

„Jak dlouho bude trvat, než se projeví následky?“ zeptala jsem se váhavě. 

„Nevím,“ zahučel. „Snad pár měsíců. Potřebuji se dostat k záznamům, abych…“ Spustil 

ruce z mříží. „Pokusím se pro nás vymyslet přijatelné řešení,“ uzavřel nahlas pronášené 

myšlenky a odstoupil. 



Překvapil mě. Sice jsem byla stále podřadný druh, ale doba, kdy jsem byla jenom potrava, 

se kterou je možné si před konzumací pohrát, byla zřejmě pryč. Nebo to byla jenom další 

zkouška pro hloupé holky, co pořád věří hladovým Wraithům. Ale něco jsem věděla docela 

jistě. Jednou přijde čas, kdy ponesu následky svých činů. U některých činů ten čas přijde brzy 

a následky budou nepředstavitelné. Opravdu si je nedovedu představit. Aspoň zatím. 

A některé následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Přicházela další hlídka. 

Strážní se zarazili u dveří. Nejprve si všimli klíčů, pak mrtvoly u Wraithových dveří. 

Spustili poplach. 

Stáli jsme s Acem každý u zadní stěny své cely a sledovali, jak vojáci pobíhají sem a tam. 

Po příchodu jednoho z důstojníků se trochu uklidnili, ale všimla jsem si, že zdaleka nepanuje 

taková disciplína, jako kdyby přišel Kolya. Zřejmě zase nebyl na planetě.  

Na důstojníkův pokyn dva vojáci sebrali klíče a odnesli je ke kontrole, jestli některý 

nechybí. Další odemkli Aceovu celu a pod přísným dohledem mu nasadili kovovou rukavici. 

Pak teprve odnesli mrtvého vojáčka. Nepoznali ho. Než je důstojník odvolal, celu zběžně 

prohlédli. Nijak s tím odvoláním nepospíchal. Při každé příležitosti, při každém pohybu, 

dostal Ace ránu elektrickým obuškem.  

Pak odemkli moji celu a také ji prohledali. Když se po mě jeden z nich ohnal, důstojník ho 

zarazil. Potřeboval pár odpovědí. Seděla jsem na zemi, kolena přitažená k bradě, ruce před 

sebou pozvednuté k obraně. Stáli nade mnou, připraveni k  úderu a čekali, až důstojník skončí 

s výslechem. Co jsem mu mohla říct? Mladík přišel sám a s jedinou myšlenkou v hlavě. 

Důstojník se mračil. Nelíbilo se mu, co slyšel. Objevil se voják, který se tak bavil, když jsem 

spadla z křesla v místnosti pro hosty, a pak mi pomáhal se zvednout. Stál v pozoru za 

důstojníkem a čekal, až si ho všimne.  

Důstojník se otočil. „Co je?“ zeptal se ostře. Nechtěl být u výslechu vyrušován. 

„Byl to Edmar, pane,“ řekl voják. „Zmínil se přede mnou, že po zajetí Sory pro něj nemá 

život smysl. Žádal velitele Kolyu o její záchranu, ale bez úspěchu.“ Jeho pohled zaletěl 

k vedlejší cele. „Nikomu neřekl, co má v plánu, ale o vězni často mluvil.“ 

Důstojník na něj nepřátelsky pohlédl, pak se podíval do mých vyděšených očí a beze slova 

odešel. Vojáci ho pomalu následovali. Edmarův přítel zůstal jako poslední. Vzal mě za ruku a 

znovu mi pomohl vstát. Odešel, ale zase se hned vrátil s několika kousky teplejšího oblečení. 

Všiml si, jak ledovou mám ruku. Pořád jsem na sobě měla jenom ty tenké šaty a chlad 

kamenných zdí se mi začínal prokousávat až do kostí. Byl to tak nečekaný projev laskavosti, 

že jsem skoro zapomněla poděkovat. 

Ace ležel ve tmě a odpočíval. Smrt hlady už mu bezprostředně nehrozila, ale z Edmara mu 

mnoho nezůstalo. 

„Nemůžeme tady zůstat,“ řekla jsem, když konečně všichni odešli a ve vězení nastal klid. 

„Musíme odejít dřív, než bude na všechno pozdě. Oba.“ 

Z vedlejší cely se ozval hlasitý nádech, ale žádná slova odporu. V zatuchlém vzduchu se 

nakonec zachvěl jeho tichý souhlas.  Ája 

 

 



21. Maya 

Maya se mračila na ovládací panel své lodi. Nejenom, že vypadávalo maskování, navíc 

vysadily dva ze tří hlavních motorů. 

„Zatraceně!“ rozkřikla se a uhodila pěstí do opěradla svého křesla. Nikdo jí neslyšel. 

V malé bachraté nákladní lodi byla sama.  

 

Na poslední zastávce jí Wraithové během obchodní transakce sklidili celou čerstvě najatou 

posádku i obchodní partnery. Paprsek ji minul o příslovečný chlup a během pár vteřin zůstala 

samotná u skladu plného neužitečného harampádí.  

Její největší láska a chlouba – stará záplatovaná vesmírná loď s podivným jménem Mojmír 

– unikla wraithské pozornosti díky maskování. Byla naložená všehochutí zboží z nedalekých 

světů. Od Zerabských věšteckých kuliček, přes barevné látky Debrosie až po semena obřích 

masožravých květin z Terudy. Ten drobný směnný obchod, který provozovala se svým 

jediným dědictvím po matce Mojmírem, docela vynášel. Ne všechny světy měly k dispozici 

Hvězdnou bránu a někteří, kteří ji měli, s ní neuměli zacházet. Maya byla ochotná a schopná 

přepravit téměř cokoli, co se vešlo do Mojmíra. Měla jen několik zásad, které se týkaly 

otroků, zbraní, omamných látek a podobných divných věcí. Posádku najímala podle potřeby. 

Měla vytipovaných několik spolehlivých pomocníků, kteří byli připraveni jí pomoci při 

vykládce a nakládce, a někdy jí pomohli s větším nákladem, když se hned zase vracela na 

jejich domovskou planetu. Pokud potřebovala někoho na delší dobu, věděla, kde pár takových 

najde.  

Mojmír byl tolikrát spravovaný a některé jeho součásti byly tak odlišné od všeho ostatního, 

že vyžadoval neustálou kontrolu a velice dobrou znalost propojení jednotlivých částí. Když 

byl v dobré náladě, fungoval skoro sám. Změť různých systémů od téměř nevyčerpatelných 

krystalů až po vysoce výbušný přídavný motor, který fungoval na palivo ze sekretu obřích 

slimáků z Kolandských ostrovů, byla pro Mayu stejně známá, jako pro někoho, kdo nikdy 

neopustil své rodné město, procházka po náměstí. 

 

Ale teď právě se Maya zlobila. Dodávka skákavých rostlin měla být do dalšího dne na 

místě určení, a ona bude muset přistát na nejbližší planetě a pokusit se dát dohromady aspoň 

jeden ze dvou nefungujících motorů a maskování. Bez toho nemůže dál. Nějaké náhradní díly 

měla, jenom nevěděla, jestli nebude potřebovat mnohem víc improvizace než dílů. Se rty 

pevně sevřenými pomalu přejela pohledem po údajích o svém nejbližším okolí. Oči jí chvíli 

váhaly mezi dvěma body, než si pro sebe kývla a už tiše řekla: „Jo.“ Opatrně navedla 

Mojmíra na přistání. 

 

James seděl ve stanu a sledoval své ruce, složené v klíně. Ostatní muži jeho druhu se 

toulali po táboře nebo sedali stejně jako on. Žádný nevěděl kdo je a jak se dostal do stanového 

tábora těch sebevědomých vojáků. Jednali s nimi, jako by byli prašiví. Jenom u doktora se 

projevovala jakási laskavost smíchaná s nepochopitelnou bázní a možná také neurčitým 

pocitem zahanbení. Skoro to vypadalo, že za jejich onemocnění může on, i když to všichni 

popírali. 

James vyšel ze stanu a rozhlédl se. Nikdo nebyl v dohledu. Pohled mu zabloudil na 

šedivou oblohu nad vysokými stromy a uviděl něco, čeho si zřejmě nikdo jiný nevšiml. 

Matnou čáru kouře a okraj něčeho kovového, co právě mizelo u západního obzoru. Znovu se 

rozhlédl po táboře, tentokrát mnohem pozorněji. Pořád se nikdo neobjevoval.  

Vojáci před hodinou odletěli. Zůstal jenom doktor a ten byl plně zaměstnaný ve svém 

stanu přípravou dalších injekcí s vakcínou, která by Jamesovi a jeho druhům měla pomáhat. 

James si nebyl jistý, jestli by ty ostré jehly měl považovat za pomoc nebo za manipulaci. 



Stál sám u okraje tábořiště a kouřová stopa nad obzorem se začala rozplývat. Do třetice se 

rozhlédl a pomalým vycházkovým krokem vykročil mezi nejbližší stromy. 

 

Cesta lesem ho vždycky uklidnila.  Nepouštěli je daleko a vždycky se v jejich blízkosti 

„náhodou“ vyskytoval některý z vojáků, ale chůze po nerovném terénu a šumění stromů nad 

hlavou odvádělo Jamesovy myšlenky od drobných nepříjemností života v táboře. Navíc, 

vojáci se tady dneska nevyskytovali. 

Na chvíli zapomněl, proč se původně vypravil na cestu a jenom si užíval nečekané 

volnosti. Pravidelný rytmus chůze mu v hlavě vyvolával divné myšlenky a útržky přestav, 

které neměl kam zařadit. Napadlo ho, že kdyby šel dost dlouho, třeba by si dokázal 

vzpomenout na to, kdo vlastně je. Nebo kdo byl před internací. Oči upíral před sebe jenom tak 

daleko, aby se vyhnul nečekaným překážkám.  

Pravidelné tempo narušil nečekaný pohyb, který zahlédl koutkem oka. Na místě, kam mezi 

listím dopadalo trochu slunečního světla, vyrostlo nízké křoví. To se třáslo a James měl pocit, 

že se jeho část trhavě pohybuje. Otočil tím směrem hlavu a pozorně se na křoví zadíval. 

Nepohybovalo se. Aspoň ne celé. Ale několik větviček trhavě poskakovalo po jeho okraji. 

James k nim došel a zvedl si je před obličej. 

„Co jste zač?“ zeptal se překvapeně. Rostlinky neodpověděly. Jenom úponky, stočené nad 

kořeny do pevných spirálek, se jim chvěly a jejich konec se každou chvíli natáhl dolů, jak se 

snažil najít pevnou zemi. 

„Tady jste!“ ozvalo se za Jamesem. Úlekem málem nadskočil. U nejbližšího stromu stála 

vysoká štíhlá žena v něčem, co vypadalo jako velice obnošená modrošedá kombinéza. Měla ji 

pečlivě zastrčenou do vysokých šněrovacích bot, a za širokým opaskem vyčnívalo množství 

různého drobného nářadí, každé ve svém vlastním pouzdře. 

„Hledáte mě?“ zeptal se zmateně James. 

„Vás? Ne. Je,“ kývla směrem k jeho rukám, ve kterých stále držel divné pochodující 

rostlinky. „Utekly mi z lodi, když jsem otevřela nákladní prostor. Jeden kontejner musel být 

poškozený. Vrátíte mi je?“ zeptala se s hlavou na stranu. 

„Jistě,“ zamumlal James. Udělal dva opatrné pomalé kroky a natáhl k ženě ruce 

s rostlinkami. Když po nich sáhla, vykřikl a větvičky mu vyklouzly z prstů. Ruce schoval za 

záda. 

„Co se děje?“ zeptala se žena a rychle rostlinky sesbírala, než jí stačily zmizet ve křoví. 

Narovnala se a podezřívavě se na Jamese podívala. 

„Promiňte,“ zašeptal. „Nechtěl jsem vám ublížit.“ 

„Ublížit?“ vrtěla hlavou. Nedovedla si v ní srovnat, co ten divný muž dělá. Byl vysoký, 

štíhlý a jeho dlouhé bílé vlasy a velice světlé oči se jí líbily. Ale jeho chování bylo divné. 

„Jmenuji se Maya. Potřebuji opravit svou loď.“ Udělala neurčitý posunek směrem k západu. 

„Zboží, které převážím, musí být do zítřejšího večera na planetě, která je odtud půlden cesty.“ 

Pozvedla rostlinky. „Musím už jít.“ 

Přistihla se, že s mužem mluví jako s malým dítětem nebo velice nechápavým jedincem 

planety Tertera, kteří jsou známi svojí pomalostí, zvlášť co se myšlení týká.  

Znovu se na něj podívala. Stál klidně a jeho jasné oči ji sledovaly snad až příliš upřeně. Ne, 

ten nebude pomalý v myšlení. Možná jenom něčím zmatený, napadlo Mayu. 

„Můžu vám v něčem pomoci?“ zeptala se ho. 

„Já… říkají, že se jmenuji James,“ soukal ze sebe. „Jsem… byl jsem nemocný. Všichni 

jsme byli. Už jsme v pořádku. Doktor – dostáváme injekce.“ Chtěl, aby s ním žena zůstala. 

Byla tak jasná a zřetelná v šedi, ve které si zvykl žít v táboře, že by udělal cokoli, aby se ještě 

zdržela. Pohlédl k západu. 

„Mohu vám pomoci s opravou?“ zeptal se. 



Skepticky ho přejela pohledem a pokrčila rameny. „Jak chcete, Jamesi. Jenom nevím, jestli 

mi budete něco platný.“ Otočila se a rychlým krokem vyrazila mezi stromy. 

James ji následoval s tichým nadšením. Tábor plný strachu a nezodpovězených otázek se 

mu vzdaloval každým krokem, každým výdechem. Nechtěl se do něj vrátit. Chtěl jít za ženou 

Mayou a sledovat, jak se jí při rychlé chůzi vlní vlasy na ramenou. Její netrpělivé pohyby mu 

připadaly úžasné. Tolik života. Tolik… zarazil se. Potřásl hlavou. Nevěděl, jak mu přišlo na 

mysl jídlo. Hlad neměl. A přece. Nějaký skrytý hlas mu našeptával, že Maya znamená dobré 

jídlo. Podíval se na ni. Právě mizela za velikým vývratem. Rozběhl se, aby ji neztratil 

z dohledu. 

 

Maya seděla na patách a dívala se na Jamese. Právě dokončoval opravu, která by jí 

samotné zabrala celý den. S jeho pomocí byli hotovi za dvě hodiny. Možná byl trochu 

zmatený, ale mechanik byl výtečný. Při práci se uklidnil a rozpovídal se. Ne, že by toho měl 

moc co říci. Jak Maya pochopila, všechnu jejich mužskou populaci postihla nějaká záhadná 

nemoc, která byla léčitelná pouze za pomoci cizí vakcíny. Problém byl v tom, že vakcína 

všem postiženým vymazala paměť. James si nepamatoval nic, co předcházelo začátku jeho 

léčby. Jeho první vzpomínka byla, jak leží ve stanovém táboře na provizorním lůžku a kolem 

se pohybují neznámí lidé. Neznal své původní jméno ani jméno své domovské planety. 

Z nějakého neznámého důvodu jim cizinci, kteří je léčili, nechtěli tyto informace sdělit. Maye 

se to zdálo velmi, velmi podezřelé. 

„Hotovo,“ otočil se k ní James s úsměvem. Mojmír mu připadal známější než všechno, co 

viděl v táboře. 

Maya zkusmo zapnula několik systémů, o kterých věděla, že nefungovaly už před 

wraithským útokem. V poslední době měla tolik práce, že drobnější opravy, které nebyly 

nezbytné, nechala na volnější dny. Kontrolky se spokojeně rozsvítily. 

„Úžasné, Jamesi. Nechceš práci?“ vpadlo z ní, když se naklonila, aby se podívala, jakým 

způsobem připojil ovládání maskování. Ještě se nesetkala s nikým, kdo by Mojmíra zvládl tak 

rychle a měl takový cit pro jeho vrtochy. 

James se zasmál. „Moc rád bych dostal práci na tak úžasné lodi a s velitelem, jako jsi ty.“ 

Ohlédl se k východu, kde se za širokým pásem lesa skrýval jeho dočasný domov. Pokud byla 

nabídka kapitánky Mayi myšlena vážně, mohl by být jeho pobyt v táboře dočasnější, než se 

kdy odvážil doufat. Při vzpomínce na své současné ubytování mu blesklo hlavou, jestli 

náhodou na něco nezapomněl, ale nemohl přijít na to, co by to mohlo být. Rozhlédl se po 

Mojmírovi. Očima se dotýkal jednotlivých přístrojů a vzpomínal, jestli je zapojil správně. 

Všechno vypadalo v pořádku. Otřel si ruce do starého kusu montérek a podíval se na Mayu. 

„Můžu ti pomoci ještě s něčím?“ 

„No,“ Maya se rozhlédla. „Myslím, že co se opravy Mojmíra týká, jsme hotovi.“  

James znovu přejel pohledem po přístrojích a s povzdechem se otočil k výstupu z lodi. 

Maya ho zachytila, když procházel okolo ní, využila toho, že má skloněnou hlavu a vtiskla 

mu malý polibek na tvář. Chtěla mu tím poděkovat za pomoc, ale jeho zmatená reakce ji 

udivila snad ještě víc, než předtím jeho překvapilo políbení. 

Zůstala sedět na zemi tak, jak dopadla odhozená Jamesovým zběsilým úprkem, a jenom 

nechápavě vrtěla hlavou.  

 

James pospíchal do tábora. Letmý dotyk Mayiných úst ho překvapil a vyvedl z rovnováhy. 

Ale nejhorší pro něj byla jeho náhlá touha jí ten dotyk oplatit. Vrásky na čele se mu 

prohlubovaly s každým rychlým krokem. Na okraji lesa zůstal stát a zhluboka se nadechl. 

Všechny rozporuplné pocity teď musely stranou. V táboře bylo nutné chovat se jako obvykle. 

Rozhodně nechtěl o Maye nikomu vyprávět. I přes její divné chování a svou ještě podivnější 

reakci pořád velice toužil po práci na Mojmírovi.  



Tábor vypadal opuštěně, ale to nebylo nic divného. Když neprocházeli mezi stany vojáci, 

bylo tu jako po vymření. Muži jeho druhu byli velmi tišší a pohybovali se jenom kradmo.  

James nevěděl, jestli je to tím, že na to byli zvyklí ze své domovské planety, nebo tím, že se 

v táboře necítili dobře. Možná od každého trochu. 

Vykročil ke stanu, ve kterém měl přiděleno lůžko, ale pak se zarazil. Vzpomněl si, co mu 

scházelo po opravě Mojmíra. Injekce. Vakcína, kterou měl dostat už před více než dvěma 

hodinami. Hned zamířil ke stanu doktora. Dobře se pamatoval, jaký pokřik se spustil, když 

některý z jeho druhů na lék zapomněl. Vojáci se rojili jak… se zamračením potřásl hlavou. 

Představa hmyzu, zběsile pobíhajícího po lesní půdě se mu prolínala s vizemi tvorů 

podobných lidem a hmyzu zároveň. Asi vážně potřeboval doktorovu injekci. 

Vešel do stanu a zůstal tiše stát hned u dveří. Doktor Beckett ležel na nemocničním lůžku v 

bezvědomí a nad jeho tělem se skláněl jeden z pacientů. Říkali mu Michael. Dva další muži 

postávali kolem a tvářili se rozpačitě. 

„Co se děje?“ zeptal se James, když si prohlédl zvláštní scénu před sebou.  

Michael se k němu otočil. „Lhali nám,“ řekl stručně a pečlivě uložil zkumavku, kterou 

před tím svíral v ruce, do vypolstrovaného kufříku. Teprve, když byl kufřík zamknut a jeho 

držadlo bezpečně spočívalo v Michaelově ruce, pokračoval: „Nebyli jsme nemocní, jak se 

nám snažili namluvit. To oni způsobili, že se nám ztratila paměť. Jsme něco jiného, než nám 

tvrdí.“ Pátravě se zadíval na Jamese. „Už dlouho jsi neměl lék, co?“ zeptal se. „Začínáš si 

vzpomínat.“ 

James rychle přemýšlel. Ty divné představy, které ho pronásledovaly celou cestu od 

Mojmíra do tábora a i předtím-. Mojmír. Maya. Rozhlédl se po ostatních. Čemu dá přednost? 

Vchod stanu se zachvěl. 

„Už přilétají,“ uslyšel zvenku.  

„Půjdeme.“ Michael vykročil a cestou vzal Jamese za rameno. „Vrátíme se tam, kam 

patříme.“ Pokračoval v chůzi a vedl Jamese na prostranství uprostřed tábořiště. Téměř všichni 

bývalí pacienti už tam byli shromážděni. 

„Ještě Allan,“ vyhrkl James a vyprostil se z Michaelova sevření. „Viděl jsem ho, jak jde do 

lesa.“ Rozběhl se na opačnou stranu, než byl Mojmír. Cítil Michaelovu nespokojenost, ale 

právě se rozhodl zůstat. Rychle se prodral hustým křovím a schoval se za jeden z padlých 

kmenů. Doufal, že Maya včas zjistí přílet jejich lodi a Mojmíra zamaskuje.  

Hlouček mužů se zavlnil. James cítil, jak mu po páteři naskakuje husí kůže, když nad 

hlavou uslyšel vysoký nepříjemný zvuk. Ještě víc se za kmenem přikrčil. Bojoval s touhou, 

přikrýt si hlavu rukama a zavřít oči a zároveň se rozběhnout k ostatním a nechat se přenést do 

wraithské lodi, kam ve skutečnosti patřil. Pohled dál upíral do středu tábora a ruce zatínal do 

kůry stromu před sebou.  

Malá stíhačka proletěla nízko nad zemí a všichni muži na prostranství zmizeli. James se 

narovnal, rozběhl se zpátky do tábora a málem na sebe strhl doktorův stan, jak rychle vstoupil 

dovnitř. Dobře věděl, kde má doktor uložené ampule s vakcínou a injekce k jejich aplikaci.  

Už předtím v tomto stanu si vzpomněl, co je zač, a při pohledu na Michaela a ostatní 

Wraithy, kteří s ním byli v táboře, se rozhodl, že s rozhodnutím, co bude dělat dál se svým 

životem, musí ještě počkat. Nejdříve chtěl mluvit s Mayou. Ale nechtěl ji ohrozit a také chtěl 

být připraven na všechny možnosti, tak potřeboval léky, které v táboře zůstaly. Než odletí, 

bude jí muset říct pravdu. Doufal, že to Maya pochopí a pomůže mu s výběrem. Kdyby se 

jednalo jenom o něj, neváhal by. Raději by strávil zbytek života v nevědomosti, ale ve 

společnosti vysoké nervózní ženy na palubě její lodi, než sklízením lidské potravy a 

neustálým posloucháním cizích příkazů. Ale musela s tím souhlasit i ona. A musela vědět, že 

James je Wraith. Tou zvláštní látkou přeměněný, ale pořád Wraith. 

Do největšího zavazadla, které ve stanu objevil, sypal veškeré doktorovo vybavení. Když 

to neupotřebí on, může to Maya někde prodat nebo směnit za něco užitečnějšího. 



Znovu mu přejel mráz po zádech, když uslyšel svist další Šipky.  Musí si pospíšit. Zaklapl 

tašku a očima zavadil o ležícího doktora. Hruď se mu pravidelně zvedala dechem. James polkl 

a zalovil v balíčcích léků. Jednu injekci si musí dát, ještě než se vydá na cestu k Mojmírovi. 

Ruce se mu třásly, ale dokázal nasadit jehlu a natáhnout vakcínu do injekční stříkačky. 

Nezdržoval se s desinfekcí. Jemné mravenčení se mu rozlévalo z paže do zbytku těla a on už 

pospíchal mezi stromy. 

Šipka se vznášela nad stromy na druhé straně tábora. Byla jen otázka času, než rozšíří 

pátrání i na jeho protilehlý konec. 

 

Maya se chystala k odletu. Naposledy kontrolovala všechny systémy. Ruka jí bez zaváhání 

jezdila po ovladačích a očima přitom sledovala obrazovky na protější stěně. Nepříliš hlasitý, 

ale pronikavý zvukový signál ji přinutil se otočit. Detektory, které právě zapnula, hlásily, že je 

na oběžné dráze velká loď. Už ji stačily i určit. Wraithové! Jedna z jejich Šipek se vznášela o 

kus dál nad lesem. Tím směrem utekl James, blesklo Maye hlavou. Rychle zapnula 

maskování a doufala, že ji zatím neobjevili. Na okamžik zvažovala všechny okolnosti, pak 

sáhla do tajné přihrádky a k opasku si připnula malou zbraň. Nezabrala moc místa, ale byla 

výkonná a už několikrát se Maye osvědčila. Ještě jednou zkontrolovala maskování a otočila se 

k východu z lodi. Se slabým zasyčením se otevřel a Maya vyskočila na suchou lesní půdu. 

Zvedla hlavu a zadívala se na Šipku. Přibližovala se. Maya udělala dva kroky a vystoupila 

z maskování Mojmíra. 

„Mayo!“ ozvalo se tlumeně mezi blízkými stromy. James se k ní rozběhl. Zastavila se a 

počkala, až k ní dorazí. Těžký batoh na zádech mu ztěžoval pohyb.  

Šipka zakroužila a začala se přibližovat k nim. Maya ji zamračeně pozorovala a očima 

měřila vzdálenosti. 

„Rychle!“ zavolala na Jamese a zamávala rukou, aby ho popohnala. 

„Potřebuju s tebou mluvit,“ vyhrkl, sotva přepadl přes práh Mojmíra. Batoh s lékařským 

vybavením hodil do kouta a zatarasil Maye cestu k pilotnímu křeslu. Pozvedla obočí, založila 

si ruce a zůstala stát těsně před ním. 

„Víš, že nás mohou každou chvíli najít?“ zeptala se konverzačním tónem. 

James o krok ustoupil a začal vysvětlovat: „Lhali nám. V tom měl Michael pravdu. Nejsme 

to, co vidíš.“ Mayin pohled ho přinutil zvednout ruku, aby umlčel případné otázky, než skončí 

se svým proslovem. Připravoval ho celou cestu sem a teď stejně říkal něco jiného, než 

původně chtěl. „Tou vakcínou, co nám dávali, nás nějak udržovali v této „lidské“ podobě. To 

co jsme - to co jsem ve skutečnosti, se ti určitě vůbec nebude líbit. Ale ať jsem dřív byl 

cokoliv, teď bych moc rád zůstal na Mojmírovi a s tebou.“ S očekáváním se na ni zadíval. 

Maya stála ve vchodu do lodi, ruce pořád založené a mezi obočím jí naskočila jemná 

vráska. „A co tedy jsi - nebo jsi byl?“ 

„Byl jsem – Wraith,“ vydechl James a vteřinu čekal na Mayinu reakci.  

Ani se nepohnula. Jenom vráska na čele se jí trochu prohloubila. 

„Mám dost léku na – na nějakou dobu,“ pokračoval. „Zatím nevím přesně kolik ho 

v doktorově stanu bylo, ale měl vystačit pro několik desítek lid- nás ještě nejméně na pár dnů. 

Neohrozím tě. To nikdy. Jenom mě, prosím, nech tady. Nechci se vrátit ke své původní 

existenci,“ skončil trochu bez dechu. 

Maya pořád stála bez pohybu. Nakonec zasyčela. „Tak ty jsi James Wraith a chceš 

pracovat na mojí lodi?“ Ke konci jí hlas trochu zradil. 

Stáli proti sobě a měřili se pohledy. James odhadoval, jak se Maya rozhodne a Maya 

uvažovala, kdy James pozná, že lidský osud vlastně není nic pro něj. 

Zvuk přibližující se Šipky je oba vytrhl ze zamyšlení. Maya skočila do pilotního křesla, 

James zavřel venkovní dveře a usadil se na místo po Mayině levici. V dokonalé souhře 



dokončili předletovou přípravu a Mojmír se pomalu zvedl nad lesní porost. Maskování 

fungovalo. Šipka bez zaváhání pokračovala v okruhu kolem opuštěného tábora. 

Mojmír se zastavil za blízkým měsícem a Maya se otočila k Jamesovi.  

„Co teď?“ zeptala se trochu bezradně. „Co si s Tebou teď počnu?“ pokračovala a oči jí 

zalétaly z Jamesovy tváře k monitorům a zpátky. Stále sledovala pohyb wraithské lodi a Šipky 

nad planetou. 

„Nech mě tady. Prosím. Vysadit mě můžeš vždycky,“ pousmál se trochu smutně James. 

„Když to bude nutné, vysadím tě z Mojmíra, i v půli cesty.“ Maya se energicky otočila 

v křesle a rychle zadala souřadnice jejich příštího cíle. Skákavé rostlinky se konečně dočkají 

volnosti v zámecké zahradě rodu Valteových. 

 

 



22. Riko a Do Třetice 

Ahoj Erin, 

 

několik dnů byl klid. Wraith byl potichu, nepokoušel se se mnou komunikovat ani 

v myšlenkách ani obyčejným hovorem, a šetřil síly. Doufala jsem, že na společný útěk. Já jen 

spala a plánovala odchod. Útěk z vězení mě pronásledoval při bdění i ve spánku. Už dlouho 

se mi nezdály tak živé sny o Městě. A, i když to vypadalo nepravděpodobně, cítila jsem Vaši 

přítomnost více, než kdy předtím. Jakoby se Atlantida přibližovala.  

Edmarův přítel se začal ukazovat téměř vždy s pravidelnou hlídkou. Když mi poprvé 

podával talíř s tím, co mělo být jídlo, šeptl, že se jmenuje Riko. A pod vrstvou rozvařené 

zeleniny jsem našla maso nebo sýr. Jednou se dokonce mezi chlebem objevil kousek sladkého 

pečiva. A pak přišel večer, kdy žádná hlídka neměla přijít, ale Riko se objevil. Přinesl 

v konvici kávu. Naléval mi ji skrz mříže ve dveřích do malého plechového hrnku. S projevy 

díků jsem byla opatrná, nevěděla jsem, jestli nemá speciální úkol od Kolyi. Ale rozhodně 

jsem si ty malé pozornosti užívala. 

Po dvou dnech se večer objevil znovu a pak zase. Dveře cely zůstávaly pořád zavřené a já 

se obávala dát najevo, jak moc si přeji, aby je otevřel, a nechal nás odejít. Nosil kávu, 

sladkosti, další deku na přikrytí a na moji prosbu přinesl i hřeben. Sedali jsme každý ze své 

strany dveří, on vyprávěl, že je jaro a přinesl mi první květy podobné sedmikráskám, 

pomačkané a zvadlé, jak je půl dne nosil v kapse. Netrvalo dlouho, než jsem pochopila, že 

přes všechny příjemné drobnosti nejde ani o mne ani o nějakou nezištnou laskavost. Prostě se 

potřeboval vypovídat a já byla nejvhodnější posluchač. Vyprávěl o své rodině. O manželce a 

malém synovi, po kterých se mu stýská. Syna viděl zatím jenom jednou. Žena bydlela u 

rodičů a po převratu se začala bát, že vládní vojsko Kolyu vypátrá a zabije a Rika zabije 

s ním. Chtěla, aby zůstal u ní a dítěte, ale Kolya se to dozvěděl, a od té doby se Riko nedostal 

ze základny. Velitel si nemohl dovolit ztrácet své muže. Moc jsem nemluvila. Ptala jsem se na 

běžné věci a občas jsem se dozvěděla zajímavou informaci. Třeba to, že Kolya plánuje další 

útok na Atlantidu. Bylo to na zbláznění. Nemohla jsem Vás varovat. 

Riko si dál večer chodil v nepravidelných intervalech vylévat srdce a dělit se se mnou o 

své obavy a naděje. Asi si myslel, že mu za kávu náleží moje pozornost. Snažila jsem se 

nepřipouštět si jeho problémy a řešit je logicky, pokud o to měl zájem. Většinou neměl. Chtěl 

se jenom vypovídat, ale také chtěl, abych vnímala, co říká, a reagovala ve správných chvílích. 

Bylo to obtížné. Jeho zpovědi na mě působily destruktivně.  

Wraith seděl pod oknem a poslouchal. Své myšlenky si nechával pro sebe a na moje 

pokusy o kontakt nereagoval. Nechápala jsem to, ale respektovala. Přiznávám, že mi chyběl 

jeho nadhled a ironie. Za nějakou dobu bych je vyměnila za všechnu Rikovu kávu a 

společnost. Ale Ace zůstával mlčenlivý. 

Vrbou jsem se stávala pravidelně pro kohokoli, kdo se ocitl v mé blízkosti. Moje matka 

tomu říkala prokletí, protože podobný dar měla i ona. Než jsem se naučila nepřipouštět si cizí 

starosti, chodívala jsem domů s pláčem. 

Po každém Rikově odchodu jsem seděla ještě další půlhodinu bez hnutí a jenom od sebe 

odháněla zmatené pocity, které u mě zanechal. 

Jeho večerní návštěvy přestaly asi po dvou měsících. Už nechodil s hlídkou ani s konvicí a 

večery ve vězení byly zase tiché. Stejně jako dny. Vzpomněla jsem si, že podobně to 

vypadalo v prvních týdnech mého uvěznění. Všude klid. Jenom obavy z neznámého prostředí 

a Wraitha vedle v cele vystřídala bolest hlavy od cizích starostí, které si ke mně nějakou 

skulinkou našly cestu. A také obavy z ubíhajícího času. Potřebovali jsme opustit vězení co 

nejdříve a začít pátrat po možnostech, jak zvrátit ten zmatek, který jsem způsobila ve 

wraithských rituálech. Pořád jsem nevěděla, co přesně se mělo stát, a co se stalo, ale Aceův 



zasmušilý výraz mě nenechával na pochybách, že máme problém, který se každým dalším 

dnem zhoršuje. 

Riko se při své poslední návštěvě přiznal, že dostal od ženy vzkaz. Jestli se nevrátí do 

konce roku, vdá se za muže, kterého jí vybrala její rodina, a on syna už neuvidí. Byl neklidný, 

roztěkaný a moje rada, aby utíkal, kam ho srdce táhne, mu na klidu nepřidala. Po pár 

minutách odešel a pak už jsem ho neviděla. Doufala jsem, že se mu podařilo projít Branou za 

rodinou. Doufala jsem marně. Po dvou týdnech se objevil znovu s hlídkou a na uniformě už se 

mu neblýskalo žádné označení hodnosti. Na můj tázavý pohled nepatrně zavrtěl hlavou a 

víckrát se neobjevil. 

Ace komunikoval jenom sporadicky. Zůstala jsem sama. Moje plány na útěk, které se 

začaly formovat s návštěvami Rika, vzaly za své. Mohla jsem začít znovu.  

Stýská se mi, Erin. Stýská se mi po Vás, po Atlantidě, po Zemi, po Aceově společnosti. A 

chvílemi nevím, které z těch věcí bych se pro to ostatní vzdala. 

Doufám, že Ace připravuje dobrý plán útěku. Jednoho dne se dveře vězení otevřou a my 

oba projdeme Branou na svobodu. Upnula jsem se k té myšlence, jako by mohla vyřešit 

všechny naše problémy.   Ája 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ahoj Erin, 

 

Kolya chodil kolem mříží a zlomyslně se na mě usmíval. Nevím, kolik zase uplynulo času. 

Můj kalendář už dávno nefungoval. 

Po zlosti, se kterou mě hodil do Wraithova vězení, nezůstala ani stopa. Tvářil se jako 

kocour nad miskou smetany. Než odešel, zamrkal na mě. 

Byla bych zlostí křičela. V hlavě se mi objevila vzpomínka na Rikovu zmínku o nějakých 

plánech ohledně Atlantidy. 

Očima jsem probodávala místo, kde mi zmizel z dohledu. 

„Hraješ jeho hru?“ ozval se Ace. 

Zuřivě jsem se otočila k oknu. „To říká ten pravý,“ procedila jsem mezi zuby. 

Nechtěla jsem prožít znovu všechnu tu nejistotu z doby, kdy mi Kolya tvrdil, že je Atlantis 

zničená. Na stupnici od černého zoufalství po euforii jsem se pohybovala dost dlouho a 

pamatovala jsem se, jak to bylo vyčerpávající. 

Ace se na mě zašklebil a zmizel. 

Seděla jsem na lůžku, víčka semknutá, a snažila se srovnat si myšlenky. Znovu a znovu 

jsem si přehrávala Rikův hlas, každý jeho pohyb ve chvíli, kdy se zmínil o Kolyových 

plánech, a hledala jsem náznak toho, co se chystá. Nic. 

„Zatraceně. Nesnáším překvapení,“ řekla jsem a znovu zavřela oči. „Pamatuješ se na 

nějaké příjemné místo, kam bychom se mohli vydat?“ zeptala jsem se. 

„Cože?“ překvapení Wraitha ve vedlejší cele bylo až směšné. 

Jemně jsem se ho dotkla myšlenkou. 

„Potřebuji se uklidnit. Tak začnu já. Dívej se.“ 

 

Představila jsem si úvozovou cestu. Dvě vyjeté koleje v trávě na úbočí mírného kopce. 

Louka mizela na obzoru za kopcem a před sebou jsme měli smíšený les. Tráva byla vysoká a 

voněla létem po mateřídoušce. V představách jsem Wraitha vedla k lesu. Cesta se změnila 

v úzkou stezku mezi křovím, skočila přes potůček a zmizela na palouku ze všech stran 

obklopeném stromy. Vydali jsme se jím vzhůru k vrcholu kopce. U prvních stromů v horní 

části palouku byl rovný obdélníkový prostor, vylitý betonem.  

‚To je taneční parket,‘ řekla jsem a zatočila se na něm dokola. 



Wraith se zatvářil vyděšeně. 

‚Pro nás je sice tanec také trochu rituál, ale vlastně nic neznamená. Je to jenom druh 

zábavy,“ vysvětlovala jsem. ‚Naučím tě valčík, chceš?‘ smála jsem se. 

‚Jindy,‘ zazněla vzdálená odpověď.  

 

„Tak dobře,“ řekla jsem nahlas a přerušila telepatické spojení. Z vedlejší cely se neozvala 

žádná reakce. 

„Ace?“ trochu jsem zaváhala, než jsem pokračovala. „Děkuju, že jsi tam šel se mnou.“ 

Než stačil odpovědět, přišli vojáci. Někoho uložili do první cely a odešli. 

Sotva zmizeli, skokem jsem byla u okna a natahovala se ve snaze neznámého zahlédnout. 

Bohužel, ležel v bezvědomí mimo můj pohled. Ace se skrýval a jenom syknul, když mě 

uviděl. Pokrčila jsem rameny, ušklíbla se do míst, kde jsem ho tušila, ale přece jenom jsem si 

sedla pod okno a přestala se snažit zahlédnout nového vězně. Z nějakého neznámého důvodu 

se ve mně všechno sevřelo, sotva jsem ho letmo zahlédla. Připadala jsem si jako na startu 

dlouhého závodu. Napjatá a připravená vyběhnout. 

 

Nový vězeň se s hlasitým heknutím posadil. 

„Zatraceně,“ uslyšela jsem mužský hlas. A pak tirádu nadávek a proseb určených Kolyovi. 

Muž v první cele je vykřikoval a kopal přitom do mříží a do zdi. 

Seděla jsem pod oknem a divila se, kde se v něm bere tolik energie. Hlavou se mi honily 

hloupé myšlenky na wraithské krmení, dostatek síly a útěk. Pečlivě jsem je chránila před 

Acem. Nemusel vědět o všem. 

 „Zbytečně se unavuješ,“ ozval se Wraithův hlas. 

Další rozhovor mi připadal jako z velice špatné komedie. Vůbec se mi nechtělo se do něj 

zapojit. Až poznámka nového vězně o tom, kolik lidí ho hledá, mě přinutila se začít smát. 

„Tebe taky?“ vysoukala jsem ze sebe. „I mě hledali. Aspoň doufám.“ Už jsem se nesmála. 

Nedokázala jsem ukrýt stín hořkosti. 

„Kolik vás tu vlastně je?“ chtěl vědět ten nový. 

„Moc ne,“ ujistila jsem ho. Ještě pořád jsem se nezvedla a podle sluchu jsem věděla, že ani 

Ace se mu nedal poznat. 

Další rozhovor přerušil příchod strážných. Odvedli nového vězně. Neobešlo se to bez 

drobného incidentu, díky kterému si vysloužil ránu elektrickým obuškem. Ušklíbla jsem se, 

když jsem slyšela, jak dopadl na zem v bezvědomí. 

Odtáhli ho a já vstala, chytila jsem se mříží v okně a zadívala se na Ace, který pomalu 

došel k oknu. Rukou se ztěžka opíral o zeď, aby se udržel na nohou. Nedostatek potravy byl 

příliš velký, aby mohl jít bez opory. 

Dívala jsem se na něj s lítostí a rozpaky. Arogantní chování nově příchozího přímo 

vybízelo k… Zarazila jsem se a potřásla hlavou. Teď jsem cítila rozpaky sama nad sebou. 

„Ale pak bychom mohli jít,“ vypadlo ze mě dřív, než jsem se zamyslela nad tím, co vlastně 

říkám. 

Wraith se jenom bolestivě zašklebil. Pomalu se posouval blíž ke dveřím. 

Sedla jsem si zpátky a opřela si čelo o pokrčená kolena. Staré rány se otevřely. A ten nový 

vězeň – rozčiloval mě. Jeho přítomnost byla jako špendlík, bodající do zpola zahojené jizvy. I 

já byla zpočátku přesvědčená, že se musí každou chvíli objevit záchrana. Jenom jsem to 

nevykřikovala tak nahlas. 

Ztracená v myšlenkách jsem si ani nevšimla, že Ace odvedli. Hlavu jsem zvedla až při jeho 

návratu. Wraith šel bez pomoci a tvářil se spokojeně. Nového přitáhli. Už nebyl v bezvědomí, 

ale jistě o pár let starší a vysílený bolestí. Výřečnost ho na chvíli opustila. 

Ace se mě letmo dotkl myšlenkou. Jenom aby se přesvědčil, že dávám pozor na to, co se 

děje. Oslovil nového vězně: „Máš bolesti?“ 



Jejich další rozhovor jsem vnímala jako ve snách. Wraith oslovil vězně jménem, které jsem 

znala. Pomalu jsem vstala. Váhala jsem, jestli si se mnou nehrají moje smysly nebo jestli to 

není nějaký wraithský žert. Další test? 

Opřela jsem si čelo o mříže. „Zdá se to tak neskutečné,“ zašeptala jsem si pro sebe. Lehce 

jsem zavrtěla hlavou. 

„To krmení?“ zareagoval John Sheppard v první cele. „To bylo skutečné až moc.“ 

„Wraith musí jíst, aby přežil. Wraitha hlad pálí jako oheň.,“ řekl Ace temně. 

„Ano,“ souhlasila jsem. „Oheň, který se nedá ovládnout.“ 

„No, to se tu sešli dva!“ John se objevil v okně. 

Ace stál tak, že na něj bylo dobře vidět. „Měl bys být rád, Shepparde. Máš tu společnost 

svého druhu.“ 

John si mě zamračeně prohlížel. Nedokázala jsem se přinutit k úsměvu. Nepoznal mě. 

„Tak to jsi byl ty?“ otočil se zpátky k Wraithovi. 

Ace neuznal takovou otázku za hodnou odpovědi. 

„Stále žiješ,“ řekla jsem. „To je víc, než by mohli říct mnozí jiní.“ 

„Jo? A jak to, že žiješ ty?“ V Johnově hlase zazněla nedůvěra. 

„Třeba jsem Wraithovi nechutnala,“ usmála jsem se smutně. 

Mračil se na mě. „Někoho mi připomínáš,“ prohlásil nakonec. 

„Nejsem si jistá, Johne, jestli jsem to pořád ještě já,“ potřásla jsem hlavou. „Jsem tady moc 

dlouho. A žádný záchranný tým nepřišel. Jenom pár dalších vězňů, kteří dopadli ještě hůř.“ 

„Andoriel?“ Váhavě vyslovil moje jméno. 

Rty se mi zkřivily, ale úsměv to nebyl. „Tady kvetu.“ 

John se tvářil zaraženě. „Celou dobu jste tady spolu?“ 

Jenom jsem kývla. 

Začal přecházet po své cele a každou chvíli nás přejel podezřívavým pohledem. 

„Proč je ještě naživu?“ obrátil se na Ace. „Co ti řekla nebo dala, že ses na ní nenakrmil? 

Nebo nakrmil? Je to víc jak rok a půl co se ztratila.“  

„Ano. Podle vašeho chápání času je to rok a devět měsíců co přišla,“ potvrdil Ace, ale na 

dotaz neodpověděl. 

John se na něj zadíval s očekáváním. Wraithovi se ve tváři nepohnul ani sval a já se kousla 

do rtu, abych se nesmála nebo nekřičela vzteky. 

„Máme důležitější věci, než počítání promarněných měsíců a hloupé otázky,“ řekla jsem, 

když jsem se trochu ovládla. 

„Opravdu?“ John si bez dalšího komentáře sedl a ztratil se nám z dohledu. 

„K takovým se chceš vrátit?“ zeptal se mě Ace po pár hodinách ticha, když Johna znovu 

odvedli. „K těm patříš?“ 

„A ty soudíš podle jednoho vzorku?“ opáčila jsem. Zadívala jsem se ke dveřím z vězení. 

„Ano. Chci se vrátit tam, odkud jsem přišla. Ty taky.“ To nebyl dotaz, ale konstatování a jako 

takové si nežádalo odpověď. 

Další krmení trochu ubralo Johnově elánu, ale ne na jeho víře v okamžitou záchranu. 

Nechala jsem je odhadovat se s Wraithem a pokoušela se vymyslet realizovatelný plán 

odchodu. 

„Andoriel?“ John se otočil i na mě. „A co ty? Žádné pokusy o útěk?“ 

Začala jsem se smát. „Tak poslouchej.“ Krátce jsem ho seznámila se svými zkušenostmi 

nasbíranými za více jak jeden a půl roku. Poslouchal pozorně a občas nakrčil čelo, jak nad 

něčím přemýšlel. 

„Kde máš ty své přátele?“ zeptal se Ace Johna, když se potřetí vrátili do vězení. 

„Oni přijdou.“ John trval na svém. 

„Ať už přijdou nebo ne, nemůžeme tady zůstat,“ skočila jsem jim do řeči. 

Oba kývli. 



„Skoro bych přísahal, že se už nikdy neprobudím,“ zamručel John po dalším návratu. 

„Jsi silný,“ řekl Ace vážně. 

Neodpustila jsem si úsměv nad jeho spokojeným tónem.  

„Přestal jsi sám. Proč?“ vydechl John. 

„Protože čím déle bych se krmil, tím slabší bys byl a my budeme potřebovat zbytky tvé 

síly k útěku.“ 

 

Plán je připravený, Erin. Věřím, že se tentokrát povede, ale mám z toho divný pocit. Tak 

dlouho jsem tu byla sama jenom s Wraithem. Dokážu se přizpůsobit lidské společnosti? A co 

bude s ním? Tak dlouho jsme se snažili najít k sobě cestu - jenom proto, abychom ji teď 

opustili? Nedovedu si to představit. Je toho příliš, co mezi námi musí být dořešeno. 

Je jenom jedna jistota – všechno ukáže čas.  Ája 

 

 

 



23. Útěk 

Seděla jsem na posteli a snažila se udržet dech v klidu. S napětím jsem čekala na příchod 

stráží. Plán útěku byl připraven. Jak jsem doufala, byl prostý a jednoduchý. Snad i 

proveditelný. Tentokrát mi připadalo, že čas vůbec neubíhá, ale snažila jsem se nedat na sobě 

nic znát. Každá minuta klidu pomohla Johnovi k načerpání trošky sil. 

Zavřela jsem oči. 

 

Krajinu, která se přede mnou otevřela, jsem nikdy předtím neviděla. Ponurá skalnatá 

pustina ozářená načervenalým světlem měsíce vrhala dlouhé těžké stíny u každého 

vyčnívajícího kamene. 

„Kde to jsem?“ řekla jsem si pro sebe a otáčela se na všechny strany. 

„To byla první věc, kterou jsem v životě spatřil,“ uslyšela jsem za sebou. Ace zamyšleným 

pohledem přejížděl obzor. 

Zůstala jsem stát proti němu. Jeho kůže dostala v červeném osvětlení zvláštní nádech. 

Význam a dosah jeho prostého prohlášení jsem musela dobře zvážit, ale až v soukromí. 

„Je to tady – zvláštní,“ řekla jsem nakonec a letmo mu nahlédla přes rameno na krvavou 

oblohu. 

„Je to odporné,“ ujistil mě. 

Přikývla jsem. „Přesto jsem ráda, žes mi to ukázal.“ 

Ostrý vítr plný prachu se mi opřel do zad a přinutil Ace zamrkat. Mimoděk jsem udělala 

krok vpřed a opřela se rukou o Wraitha, abych snáze udržela rovnováhu. V dalším okamžiku 

jsem ležela na zemi a Ace se nade mnou napřahoval na krmení. 

„Mladí Wraithové mají velkou sílu a stále hlad,“ opatrně jsem se na něj usmála. „A obojí 

jim vydrží až do konce. Jenom doufám, že se postupně začnou lépe ovládat.“ 

Narovnal se a díval, jak mu ležím u nohou. „Vrátíme se. Už je čas.“ Jeho hlas se vytrácel 

spolu s představou rudé pláně. 

 

Zamrkala jsem do spoře osvětleného vězení. John tiše vzdychl, jak se snažil přetočit na 

druhý bok. Ace stál u okna a díval se na mě. Vstala jsem a došla k němu. S trochou váhání 

jsem zvedla ruku a protáhla ji mříží. Wraith se ani nepohnul, když jsem se ho zlehka dotkla 

stejným způsobem jako v jeho představě. Zase jsem ruku hned odtáhla a přešla ke dveřím. 

Jeho pohled mě stále sledoval a jenom zatnutá čelist naznačovala, jaké úsilí ho stojí zůstat na 

místě. Opřela jsem se bokem o zeď a zadívala se ke vchodu. 

 

Čtyři vojáci vešli do vězení. O moji celu ani nezavadili pohledem. Johna vytáhli ještě 

napůl spícího a k Wraithovi přistupovali jako k jedovatému hadu. 

Vyšli před cely a všichni se ve stejnou chvíli zastavili. Ace s Johnem si vyměnili postranní 

pohled. Jejich útok byl rychlý a účinný. 

John jednoho z vojáků omráčil ranou o zeď a druhého chytil za ruku se zpola vytaženou 

pistolí. Výstřel, který zazněl, Johnovi neublížil. Zbraň v té chvíli už mířila na Geniie.  

Ace prvního strážce odhodil na mříže v mých dveřích, druhého chytil pod krkem. Několika 

údery do zdi se zbavil kovové ochrany krmné ruky a přitiskl ji na vojáka. 

Strážci, který přistál na mých dveřích, jsem obtočila jedno předloktí kolem krku a držela 

ho zády přiraženého k mřížím. Druhou rukou jsem mu bránila v použití zbraně. Voják, 

kterého John omráčil hned na začátku útoku, se probral a podařilo se mu vystřelit několik ran 

do Wraithových zad, než se do něj zabodla dýka, letící z Johnovy ruky. 

Ace jen zavrčel, dokončil krmení a obrátil se k vojákovi, kterého jsem držela. Blížil se 

k nám pomalu, jak mu dovolovala pouta na nohou. Voják sebou zmítal ve smrtelné hrůze. Už 

se nesnažil dosáhnout na zbraň. Chtěl jenom utéct. 



Když se k němu přisála Aceova ruka, pustila jsem ho a ustoupila. Třásla jsem se na celém 

těle, ale nedokázala jsem odtrhnout oči od krmícího se Wraitha. A on se nedíval na svou oběť, 

ale na mne. Cítila jsem, jak mi obličeje mizí krev. Třas ustoupil a celé tělo mi ztěžklo. Právě 

jsem způsobila, že se člověk, který mohl být jenom omráčen nebo zemřít rychle, stal obětí 

dlouhého a bolestivého procesu krmení. Edmarovi jsem nevymluvila sebevraždu Wraithem a 

dalšího Geniie jsem Aceovi doslova předala do rukou. Jestli to první byla sebevražda, toto už 

se dalo nazvat vraždou. 

Zbytek vojáka dopadl na zem u mých dveří a Ace se obrátil k Johnovi. Ten se mezitím 

zbavil napůl zapnutých pout a ozbrojil se vším, co u mrtvol našel. Stál s klíčky v rukou a díval 

se na Wraitha. 

„Už jsi skončil?“ zeptal se konverzačním tónem. Způsob smrti strážce ho nechal klidným. 

„Ano,“ zahučel Ace. 

John se k němu přiblížil a několika jednoduchými pohyby ho zbavil řetězů. Ustupoval, 

když se Ace natáhl a vzal mu klíče z rukou. Obrátil se ke mně a odemkl dveře od mé cely. 

„Ach, ano,“ vydechl John. „Jsi připravená?“ Přejel mě rychlým pohledem. 

„Jistě,“ zachraptěla jsem, vyšla z vězení a přijala pistoli, kterou mně i Aceovi John 

podával. Ruku se zbraní jsem spustila podél těla rozhodnutá, nezpůsobit už ničí smrt. Wraith 

mě stihl napůl pobaveným pohledem. Sklopila jsem oči. Samozřejmě, že bych zabíjela, kdyby 

šlo o život někoho z nás tří. 

„Tak, tam teď?“ zeptal se John a pokynul rukou ke dveřím. 

Zvedla jsem hlavu. „Tudy.“ Vyběhli jsme do chodeb geniiského komplexu. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zpočátku se to zdála být noc jako každá jiná. Ve 22:10 jsem ulehla do postele a začala tak 

svůj každodenní boj se spánkem. Po marné snaze najít vhodnou polohu jsem znechuceně 

osvobodila nohy zamotané do deky a sáhla po sklenici mléka připravené na nočním stolku. 

Rychle jsem do sebe obrátila obsah a s podrážděným zavrčením sebou znovu praštila na 

tvrdou matraci. Uběhla minuta, dvě, tři… 

„Kašlu na to!“ Vyštěkla jsem do tmy a jako každou následující noc po zničení Kněží, jsem 

hrábla do šuplíku vedle postele. Bez prášků na spaní jsem nedokázala svoje vědomí zklidnit 

do úsporného režimu. Nepomohly mi ani dlouhé hodiny meditace, ani fyzické námaha. Moje 

mysl byla příliš roztěkaná…příliš zraněná a rozbolavělá.  

Polkla jsem pilulku a pevně zavřela oči, čekajíc na chvilkové osvobození od pochmurných 

myšlenek, které se mi neustále honily hlavou.  

Probudila jsem se zpocená a vyděšená. Zběsile jsem dýchala a snažila se obnovit 

ztracenou rovnováhu. Hlava se mi zatočila právě prožitou vizí. 

„Ája!“ zašeptala jsem do ticha pokoje a ohromeně vydechla. „Musím tam být. Za každou 

cenu.“ 

 

Erin stála na schodišti před branou a pozorně naslouchala. Musela vystihnout pravý 

okamžik. Nikdo z pobíhajících vojáků a spěchajících vědců jí nevěnoval pozornost a tak to 

také mělo být. Erin se spokojeně pousmála a znovu se soustředila na rozhovor mezi dr. 

Wearovou a Carsonem, odehrávající se o 32 metrů dál za prosklenou stěnou. 

„Ladonovo vyšetřování bylo úspěšné. Máme adresu planety. S Erin se připojíte 

k záchrannému týmu.“ 

„Ovšem, půjdeme se připravit.“ 

„Pospěšte si, doktore. Záchranný tým vyráží za dvacet minut.“ 

Víc už Erin slyšet nepotřebovala. Zadýchaně se předklonila a opřela dlaně o kolena. 

V hlavě jí tepala bolest a z nosu vytryskl proud krve. Kapesník už měla připravený. Nikdo 



z míjejících lidí o ni ani okem nezavadil. Na schodech přece nebylo nic zajímavého. A pokud 

se jednalo o právě schválenou účast obyčejné knihovnice na důležité záchranné misi, bylo pro 

Elizabeth naprosto samozřejmé, aby se Erin stala součástí týmu. Ten hlas v hlavě 

nepřipouštěl námitek a byl tak přesvědčivý… 

Erin se ještě jednou opatrně rozhlédla, aby se ujistila o výsledku. Všechno běželo podle 

plánu. 

„Zlepšuju se.“ Ušklíbla se a vyšla vstříc přicházejícímu doktorovi. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Stála jsem zády přitisknutá ke sloupu, hlavu otočenou na stranu, ze které se ozývaly kroky 

přicházejících stráží. Viděla jsem jenom Johnova záda. Byl o sloup opřený bokem a vyhlížel 

do chodby. Ace na krok za námi zkoumal mechanizmus pistole. Nakláněl ji ze strany na 

stranu a dotýkal se jednotlivých částí. 

John se k Wraithovi otočil ve chvíli, kdy pistoli při prohlížení obrátil hlavní k němu. 

Johnův vyděšený pohled mě přinutil vyprsknout smíchy. John položil ruku na hlaveň a stlačil 

ji dolů. Mračil se přitom na mě i na Ace a vrtěl hlavou. Díky tomu propásl příchod geniiských 

vojáků. Spustili palbu, sotva nás zahlédli. John se stačil schovat, ale Ace pár střel zasáhlo. Pak 

už střílel John a my měli volnou cestu dál. 

Ace se rukou opřel o sloup nad mým ramenem a sklonil hlavu. Mohla jsem zblízka 

sledovat, jak se jeho rány pomalu zacelují. Wraithská regenerace byla opravdu úžasná věc. 

Ale nestáhly se všechny. Wraith nutně potřeboval doplnit energii. Zvedl ke mně oči. 

„Budu v pořádku,“ zavrčel. 

Jenom jsem kývla hlavou a rozběhla se chodbou dál. Ostatní mě následovali. 

 

Poklop na povrch jsem našla bez problémů a tentokrát jsme měli štěstí. Byla noc. 

John se dostal na čerstvý vzduch jako první. Rozhlédl se a podal mi ruku, aby mi pomohl. 

Pak ustoupil. Wraith se objevil jako poslední. Ztěžka se převalil do trávy a s námahou se 

zvedal. Hledal přitom oporu pro ruku. Rány po poslední střelbě se mu ještě nezahojily. 

Chytila jsem ho zezadu za loket a rameno, abych mu pomohla, a vyděšeně se podívala na 

Johna. Mířil na nás pistolí. Až potom jsem si všimla, že Wraithova ruka je natažená směrem 

k němu. Ace udělal rychlý pohyb a já odletěla pár stop stranou do trávy. Stáli s Johnem proti 

sobě a navzájem se sledovali přes pozvednuté zbraně. 

„Znáš cestu k Bráně?“ zeptal se mě John. Oči nespustil z Ace. 

„Ne.“ Posadila jsem se. „Byla noc a bouřka a já se orientovala podle světla, které 

vycházelo z horizontu červí díry. Když zhaslo, šla jsem poslepu. Až si s vámi přestanou hrát 

hormony, zeptej se Wraitha.“ 

Pomalu skláněli pistole. 

„Jak daleko je Brána?“ zeptal se John Ace. 

„Čekají tam na nás,“ Wraith mu na otázku neodpověděl. Jako vždy. 

Aspoň, že nedělá výjimky, řekla jsem si pro sebe. Vstala jsem a pomalu došla mezi ně. 

„Našla jsem ji jednou, třeba se mi to povede i podruhé. Když ne,“ pokrčila jsem rameny, 

„pořád je to lepší, než se dole nechat sežrat. Jak jsi na tom?“ obrátila jsem se k Aceovi. 

„Potřebuju se nakrmit,“ zavrčel. 

„Na mě nekoukej,“ hned reagoval John. 

Ani jsem po něm neotočila hlavu. Stála jsem čelem k Wraithovi. „Jak moc?“ chtěla jsem 

vědět. 

„Ještě vydržím.“ 



Pokývala jsem hlavou a rozhlédla se. S určením západu mi pohled na noční oblohu moc 

nepomohl, ale hvězdy nad hlavou mi zvedly náladu. Usmála jsem se na ně. „Tak, vyrazíme.“ 

Znovu jsem se ujala vedení, i když jsem tentokrát vůbec nevěděla, kam jdu. 

Šli jsme několik hodin. Hvězdy se přesunuly a Brána nebyla v dohledu. Klopýtala jsem 

únavou. Ace zůstal ležet u kořene stromu, o který zakopl, a ztěžka popadal dech. Svezla jsem 

se na zem hned vedle něj a pak zabořila tvář do chladivého mechu. John na tom nebyl o moc 

lépe. Stačil dojít jenom k dalšímu kmeni a opřít se o něj. Sedl si a sklonil hlavu. 

„Chvíli si odpočineme,“ řekl unaveně. „Víte někdo, kde je ta zatracená Brána?“ 

„Ne,“ odpověděla jsem za oba. 

„Měli byste jít beze mě.“ Ace se otočil na záda a oči se mu rozzářily, když uviděl 

hvězdnou nádheru nad sebou. Nadzvedl ruku, jako by se jí chtěl dotknout. 

Vysílačka, kterou John sebral jednomu ze zabitých vojáků, zachraptěla. Sheppard 

poslouchal strohou konverzaci. Ace pootočil hlavu ke mně. 

„Všimla sis?“ zašeptal tichounce. 

„Ne. Čeho?“ zeptala jsem se překvapeně, ale stejně tiše. 

„Ti vojáci v komplexu. Ti, které Sheppard zastřelil, když jsme utíkali.“ 

„Ti, co tě postřelili?“ 

„Ano. Poznala jsi je?“ 

Pokoušela jsem se soustředit na tváře mrtvých mužů, které jsem míjela při rychlém ústupu. 

Zamračila jsem se. „Něco s nimi bylo špatně,“ řekla jsem pomalu. „Ale nevím, co.“ 

„To oni přišli v hlídce tenkrát před tím sebevrahem.“ 

Vysílačka už mlčela a z Johna jsem i na dálku cítila napětí, s jakým se snažil zachytit náš 

tichý rozhovor. Aceovo sdělení jsem nekomentovala. Přemýšlela jsem nad našimi nepříliš 

nadějnými vyhlídkami. Na Johnův krátký smích nad hloupostí Geniiů jsem nereagovala. Pro 

mě za mě si klidně mohli hlídat Bránu až do jara. Dívala jsem se na Wraitha a odhadovala 

naše šance na přežití. Pod mým zkoumavým pohledem se zamračil a odvrátil. Stále ještě 

neměl uspokojivé odpovědi na některé životně důležité otázky ohledně wraithských rituálů. A 

čas se krátil. 

Přemýšlela jsem o naší situaci tak hluboce, že mě za svítání probudil až Aceův dotyk. 

Přikrýval mi dlaní ústa tak dlouho, dokud se nepřesvědčil, že jsem natolik vzhůru, abych 

nezmatkovala a zůstala tiše. 

Zvedl se a přikrčeně doběhl k Johnovi. Sedla jsem si a poslouchala ticho lesa, rušené 

občasným zapraskáním větvičky lámané těžkou vojenskou botou. 

Johnův tlumený výkřik mě zvedl do dřepu. Ležel u stromu se sotva znatelným zbytkem 

energie. Ze svraštělé tváře mu svítily velké jasné oči. Nebyl mrtvý, ale daleko k tomu neměl. 

Ace se ohlédl směrem, kterým přicházeli Geniiové a pokynul mi k hustému křoví. Jeho 

zranění už byla zacelená, jenom postoj neznačil obvyklou wraithskou sílu. 

Sjela jsem ho kritickým pohledem. „Jestli se z toho máme dostat, budeš potřebovat 

všechno,“ řekla jsem s povzdechem a přešla ke keři. 

Nezdržoval se s váháním nebo rozpaky. Jeho útok byl rychlý a bolestivý. Kolena se pode 

mnou podlomila a hlava se zvrátila vzad. Kousla jsem se do rtu, abych předčasně 

neupozornila na naši pozici, a prokousla si ho naskrz. Před očima se mi zatmělo. 

Zrak se mi vrátil jenom proto, abych mohla sledovat nejnižší větve keře, který mne kryl. 

Zvuky z volného prostranství mi nedávaly smysl. Ostrý kámen mi propichoval lopatku. 

Nemohla jsem se pohnout. Jenom víčka mi občas zamžikala, když mi do očí mezi listy 

zasvítilo ranní slunce. 

Ležela jsem a čekala. Moc možností jsem neměla. Věděla jsem, že mi Wraith může vrátit 

životní sílu. Pokud přežije a vzpomene si na mě, snad to udělá. Jestli ho chytí nebo zabijí, 

moje vědomí odplyne s tím velkým proudem, co se mi valil nad hlavou a natahoval po mně 

ledová chapadla. 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ocitla jsem se na tenkém ledě, ale nemohla jsem s tím nic dělat. Udržovat tým pod mou 

nadvládou bylo stále těžší, ale potřebovala jsem ho navést co nejrychleji k cíli. Zaťala jsem 

zuby a napojila se znovu na Andoriel. Byla již velmi blízko, ale tlukot jejího srdce zněl slabě a 

unaveně. Srdce Johna Shepparda na tom bylo stejně, ale když jsem se přiblížila s ostatními již 

téměř na dosah, začalo to jeho z ničeho nic tlouct silněji. Projel mnou ostrý výboj energie. 

Konečně mi to došlo. Wraith mu vracel to, co si vypůjčil. Ze všech sil jsem potlačila vražedné 

choutky a předstírala jsem, že tápu úplně stejně jako ostatní. Nemohla jsem dopustit, aby se 

vymanili z mojí vůle, ale naštěstí si nikdo z nich neuvědomoval, že se drží za mnou a následují 

mě, kam si zamanu. Nicméně jsem musela jednat velmi opatrně a nechovat se příliš nápadně. 

Spoutání lidských myslí vyžadovalo velké soustředění. Našla jsem je právě včas. Používání 

daru mě přivedlo na pokraj svých sil. Jemně jsem stáhla neviditelné provazce poutající mou 

mysl s ostatními vojáky a ulehčeně si oddechla. Cítila jsem, jak ze mě padá těžké břemeno. 

Najednou jsem si připadla úžasně volná a lehká. 

„Podívejte! Tamhle!“ Předstírala jsem překvapení a ukázala před sebe. Prodrala jsem se 

křovím a dovedla tým na malou mýtinu. To, co jsem tam uviděla, pro mě nebylo překvapením, 

ale ostatní muži užasli a okamžitě vytáhli zbraně. Nad Johnem, stále ležícím v trávě, se 

nakláněl Wraith s krmnou dlaní přitisknutou na jeho hruď. Já jediná věděla, co to ve 

skutečnosti znamenalo, ale dřív než jsem mohla jakkoliv zasáhnout, kolem mě proletěl Ronon 

a odhodil ho stranou. Wraith podrážděně zavrčel, ale zůstal klečet na zemi. Jeho pohled se na 

okamžik střetl s mým a já věděla, že ví. Překvapeně jsem ucouvla. 

„Nechte ho!“ vykřikl John a ztěžka se postavil na nohy. 

„Co?“ Nevěřícně zasyčel Ronon a s nechápavým výrazem se zahleděl na Johna. 

„Nech ho být,“ zopakoval, „zachránil mi život.“ 

Zatímco zbytek týmu rozpačitě naslouchal Sheppardovu vysvětlení, Wraith ze mě 

nespouštěl oči. Netrpělivě jsem přešlapovala na místě a čekala, že John každou chvílí 

upozorní na Andoriel, která stále ležela v bezvědomí pod keřem. Jaké bylo moje překvapení, 

když se tým v čele se Sheppardem začal připravovat k odletu. Zoufale jsem sledovala Johna a 

nemohla uvěřit vlastním očím. On na ni zapomněl! 

Už jsem věděla, proč jsem zde musela být přítomna. Úzkostí se mi sevřelo srdce. Na chvíli 

jsem zašla za nejbližší keř, aby to vypadalo, že jsem na ni narazila náhodou. 

„Kde jsi, u všech svatých, byla?“ Dopadla mi na rameno Carsonova ruka, když jsem se 

vrátila zpět. Zlostně jsem ji setřásla a spolkla kletbu. Mlčky jsem došla k Johnovi, který se 

právě chystal nastoupit do jumperu. 

„Ahoj Johne, ráda tě opět vidím,“ zasyčela jsem tónem, který by dokázal svým jedovatým 

dechem rozpustit skály, „opravdu velice ráda.“ 

„Co ty tady děláš? Odkdy jsou obyčejné knihovnice členy záchranného týmu?“ 

„Od té doby, co skuteční členové záchranného týmu nechávají své lidi v křoví napospas 

osudu.“  

Zatímco nejbližší vojáci nechápavě zírali na mé drzé chování, John zbledl jako stěna. 

Wraith se za jeho zády pohrdavě ušklíbl a podíval se na mě vědoucím pohledem. Ignorovala 

jsem ho a dál propichovala očima Shepparda. 

„Našla jsem ji náhodou. Ještě žije, ale potřebuje, aby jí Wraith vrátil zpět to, co tobě. Tak 

na co čekáte?“ Vyprskla jsem poslední větu a ukázala na bělovlasého zajatce. 

„O čem to mluví, Johne?“ zeptal se doktor a nechápavě těkal očima mezi mnou a Johnem, 

který se konečně vzpamatoval. 



„V genijském vězení byl kromě mě i další člen pozemské expedice, knihovnice Andoriel 

Norová.“ John se omluvně zadíval na ohromeného doktora. „Myslel jsem, že při útěku 

zahynula…“ 

„To určitě,“ ušklíbla jsem se a dala pokyn dvěma vojákům, aby se chopili Wraitha. Byli 

tak překvapení, že bez námitek uposlechli. „I kdyby tomu tak bylo, nechal bys tu její tělo hnít, 

místo důstojného pohřbu a vrácení pozůstatků její rodině. Mně to neomluvíš. Nikdy. Prostě jsi 

na ni zapomněl!“ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Stála jsem na tenké příčce mezi dvěma provazy končícími v nedohlednu bílých mraků. 

Pevně jsem svírala lana nebeské houpačky a nakláněla se dolů, abych viděla na zem. 

Hluboko pod sebou jsem měla strakatou plochu smíšeného podzimního lesa. Až ke mně 

nahoru se z něj nesl křik známých hlasů. 

„Erin?“ řekla jsem s úžasem. 

Její křik se nesl nejhlasitěji, podporován dunivým basem. 

„Ace,“ zamumlala jsem. Naklonila jsem se ještě víc ve snaze zahlédnout něco mezi 

vzdálenými stromy. 

Provaz mi vyklouzl z rukou. Pád jsem necítila. Země byla tak neuvěřitelně vzdálená, až mi 

připadalo, že nepadám, ale vznáším se nad ní s roztaženýma rukama. Připomnělo mi to moje 

oblíbené přírodní dokumenty. Ptáky vrhající se z útesů, aby plachtili nad vzdálenou krajinou 

nebo mořem. Při pohledu na ně jsem cítila, jak vzduch proudí pod křídly a jemně se chvějí 

pírka na rozhraní křídel a ptačího těla. 

Les se začal blížit. Ostré špičky skupinky smrků trčely jako hroty kopí a mířily na mě. 

Zavřela jsem oči. Zaryly se do mě jako jehly. Vykřikla jsem, natáhla ruce před sebe a chytila 

se třásní, které se mi dostaly mezi prsty, abych zpomalila pád. 

Bolest ustoupila. Přerývaně jsem se nadechla. V rukou jsem pořád svírala ty divné třásně. 

Zamrkala jsem. Nad sebou jsem uviděla Ace a moje prsty zapletené v jeho vlasech. 

Překvapením jsem polkla. Chytil mě za zápěstí a ruce mi odtáhl. 

„Budeš v pořádku,“ řekl, zvedl se z kleku a odstoupil. 

Posadila jsem se a trochu zmateně se rozhlédla kolem sebe. 

„Andoriel,“ ozvalo se vedle mě. „Tedy, slečno Norová,“ odkašlal si doktor Beckett. „Jak se 

cítíte?“ Chytil mě za zápěstí. Cukla jsem sebou a vytrhla mu ruku. Zatvářil se vyděšeně, ale 

pak mu výraz změkl. „Všechno je v pořádku. Přišli jsme vás zachránit. Půjdeme domů. Na 

Atlantis. Hned, jak se ujistím, že vám nic není.“ 

„To vás můžu ujistit sama, doktore,“ zamumlala jsem. „Cítím se lépe, než za poslední 

téměř dva roky.“ Nedívala jsem se na něj. Oči se mi pořád vracely k vysoké postavě 

v černém, která se připojila ke skupince lidí kolem Shepparda. 

„Ájo!“ z druhé strany si ke mně klekla Erin. „Konečně,“ vydechla a chytila mně ruku. 

Rozesmála jsem se. Opřela jsem se Erin a doktorovi o ramena a vstala jsem. 

Tlumený rozhovor mezi Sheppardem a Acem nabral na síle. 

„Doopravdy jsem si nemyslel, že jsi schopen dodržet naši dohodu, Shepparde,“ řekl Ace 

tak, že jeho hlas dolehl až k nám. 

Pustila jsem se přátel a udělala krok směrem, odkud se ozýval hovor. Erin i Carson mě 

chytili za ruce a zabránili mi v dalším pohybu. 

„To musí vyřídit někdo jiný,“ šeptal doktor. 

„Ale…,“ protestovala jsem. 

„Nech je.“ Erin se přidala na Carsonovu stranu. „Všechno bude v pořádku. Uvidíš.“ 

Podívala jsem se jí do očí a mimoděk jsem couvla. Pořád to byla Erin, ale z očí se jí díval 

ještě někdo jiný. A to chvění ruky, kterou mě držela, to nebyla únava nebo stres, to byla snaha 



ovládnout utajené síly tak, aby je ostatní nerozpoznali. V poslední době jsem meditacemi 

trávila příliš mnoho času a moje citlivost na odlišnosti se zvýšila. 

Odvrátila jsem od ní hlavu ve chvíli, kdy John po Aceovi vypálil z podivně vypadající 

zbraně. Vytrhla jsem se ze sevření, ale zastavila jsem se sama. Vysoký barbar s dredy sebral 

Johnovi pistoli, podíval se na ní a znechuceně řekl: 

„Nezabil jsi ho.“ 

Schoval zbraň někam do svého oblečení a přehodil si Wraitha přes rameno. 

„Pár metrů odtud na nás čeká Jumper,“ otočil se k nám Sheppard. „Někde ho vyložíme.“ 

Erin za mnou tiše zaskřípala zuby. Na můj tázavý pohled jenom zavrtěla hlavou a vydala 

se za malým průvodem zachránců z Atlantis. Mlčky jsem ji následovala, příliš překvapená na 

kladení otázek. 

Před vstupem do Jumperu jsem se ohlédla a pak rychle vyběhla po rampě do zadního 

prostoru. Sedla jsem si podle zvyku na zem a nenápadně jsem sáhla po Aceově ruce. Musela 

jsem se přesvědčit, že opravdu žije. Zvlášť, když jeho tělo pohodili na zem vznášedla. 

John už spokojeně uděloval rozkazy a sedal si do pilotního křesla. 

Dívala jsem se na neznámé tváře a přemýšlela, kde expedice ke všem těm nováčkům 

přišla. 

Na zadávání adresy Brány jsem neviděla, ale jistě jsme se nedostali na Atlantis. Temnota 

ukrývala les a ještě něco, co jsem nedokázala jednoznačně určit, ale hrozba byla cítit i 

v maskovaném Jumperu. John přistál hned u Brány a otevřel vstup. Ten barbar, kterému říkali 

Ronon, chytil Ace a vytáhl ho ven. Chtěla jsem se zvednout, ale na rameni mi přistála 

Johnova ruka. 

„Měla bys zůstat tady v bezpečí,“ řekl nesmlouvavě. 

„Měla bych se aspoň rozloučit,“ zavrčela jsem na něj. 

Potřásl hlavou. „Zůstaneš tady.“ To už byl rozkaz. 

Erin se vztyčila a prudce se vytrhla doktorovi, který se ji snažil stáhnout zpátky na sedadlo. 

„Jak můžeš zakazovat rozloučení, Johne?“ zeptala se ho hlasem rozechvělým vzteky. 

„Zvlášť potom, co jsi…“ 

Carson ji nenechal domluvit. Postavil se vedle ní. 

„Erin tím myslí -,“ 

Erin se po něm podívala tak, že si sedl zpátky a se slyšitelným klapnutím zavřel ústa. 

„Erin tím myslí,“ použila jeho slova, „že jsi Andoriel skoro nechal umřít. Nebýt toho tam,“ 

pohodila hlavou ven, kde ležel Wraith, „ještě pořád by byla pod tím keřem. Teď už nejspíš 

mrtvá.“ Mračila se na Johna a v jejích očích se míhaly malé stříbrné blesky. 

Celou pro mě nesrozumitelnou rozpravu přerušil Aceův povzdech. Probíral se z omráčení. 

Sotva přišel k sobě, postavil se rychle na nohy. John už stál u něj s namířenou zbraní. 

„Myslel jsem, že…,“ začal pomalu Ace a rozhlížel se kolem. 

„Ještě je hodně věcí, které o lidech nevíš,“ odpověděl John. 

„Ach, ano. A co ta -?“ 

„Jestli myslíš Andoriel, je v pořádku u svých lidí. Tam, kam patří.“ 

Ace se rozhlédl. 

Nadechla jsem se, ale Ronon, stojící nade mnou, aby mi zabránil v odchodu, tak důrazně 

zavrtěl hlavou, že jsem se rozhodla raději použít telepatii. K mému překvapení to nešlo. 

Nebyla jsem schopná najít Aceovo myšlení. Někdo nebo něco blokovalo naše spojení. 

Wraithova ramena trochu poklesla. Pokud jsem mohla soudit, i on se mne marně pokusil 

najít. 

„No, a co příště?“ zeptal se. 

„To se uvidí,“ pokrčil John rameny. 

Při posledních Johnových slovech se nad noční krajinou ozval zvuk, při kterém jsem se 

přikrčila. Ten zvláštní zvuk přinutil Ace zvednout hlavu a zadívat se na oblohu. John toho 



využil a ustoupil do maskování Jumperu. Když se Wraithův pohled vrátil zpátky k zemi, už 

jsme vzlétali a mířili k otevírající se Bráně. 

Seděla jsem na zemi a oči sklopila na podlahu. Z podařeného útěku a návratu na Atlantidu 

jsem zdaleka neměla takovou radost, jak bych si myslela ještě před pár hodinami. 

 

 

 



24. Souboj 

„Andoriel,“ zachraptěl mi do ucha komunikátor. Překvapeně jsem zvedla hlavu. Přes tohle 

zařízení mi za tři týdny po návratu na Atlantis volali tak málokdy, že jsem si ho brala spíš 

z pocitu povinnosti, než z potřeby. Dotkla jsem se prstem miniaturního ovladače, abych 

získala zpětné propojení. 

„Ano, Elizabeth?“ 

„Přijď do řídící místnosti.“ Hlas doktorky Weirové zněl jasně, ale trochu překvapeně. 

Odložila jsem tablet, do kterého jsem ukládala údaje a ohlédla se po Erin. Seděla skloněná 

nad počítačem a zuřivě tloukla do klávesnice. 

„Já vím,“ mávla rukou, než jsem stačila něco říct. „Běž.“ Už mě to nepřekvapovalo. 

Vždycky byla o krok napřed před všemi ostatními.  

Přejela jsem očima po papírcích, které byly rozložené po celém dlouhém pultu. Konečně se 

mi podařilo upořádat všechny odkazy tak, abych se v nich vyznala. Povzdechla jsem si, 

opatrně je poskládala na úhlednou hromádku a zatížila hrnkem od kávy.  

Vyběhla jsem ze dveří a zatočila k nejbližšímu transportéru. Naštěstí jsme měly jeden hned 

za prvním rohem. Za pár vteřin jsem stála před velkou obrazovkou v řídící místnosti a 

překvapeně se dívala do tváře svého oblíbeného Wraitha. Skoro jsem ho nepoznala. 

„Nemohu déle čekat. Musíme to vyřešit do dvou dnů,“ říkal. Bledou tvář měl hubenější, 

než jsem si pamatovala a jeho tetování kolem očí se úplně ztratilo pod černými kruhy únavy a 

stresu. Nemusel říkat, o čem mluví. Moc dobře jsem se pamatovala na to, co jsem provedla, 

abych mu zachránila život. 

Přikývla jsem. „Budu to tady muset vysvětlit. Máš vybrané nějaké vhodné místo a 

konkrétní čas?“ zeptala jsem se. „A způsob?“ zvedla jsem jeden koutek v pokusu o úsměv. 

Zavrtěl hlavou. „Zavolám zase zítra touto dobou. Dohodneme podrobnosti.“ Obrazovka 

potemněla. 

Otočila jsem se k Elizabeth. „Potřebuju s tebou mluvit. Prosím.“ Pokynula rukou ke své 

pracovně. Na očích jí bylo vidět, že si dělá starosti. Vešla jsem do její kanceláře a zůstala stát 

u protější zdi s hlavou v dlaních. Jak tohle vysvětlím? Nadechla jsem se a otočila 

se k doktorce. 

„Bude to možná trochu delší,“ dotkla jsem se pohledem jejího křesla. Zavrtěla hlavou a 

zůstala stát proti mně. 

„V geniiském vězení jsem byla víc jak jeden a půl roku,“ začala jsem. „Ale to ti asi 

nemusím připomínat,“ pousmála jsem se. Přikývla a v očích jsem jí viděla další omluvu. Jako 

bych si jich nevyslechla dost na celý zbytek života. Pravda je, že Erin to všem ostatním nijak 

neusnadnila. Její poznámky byly pohotové a vždycky ťaly do živého. Netrpělivě jsem 

pohnula rukou a pokračovala. 

„Ten Wraith byl jediná živá bytost, která mi tam zbyla. Celý čas ve vězení byl se mnou. A 

byl to jediný tvor, se kterým jsem mohla mluvit. Který mluvil se mnou.“ Znovu jsem se 

hluboce nadechla. Vyprávět o tom období mi pořád dělalo potíže. „Vybudovali jsme si mezi 

sebou vztah – asi nedá se říci, že přímo přátelství. Pořád je to Wraith. Ale když si tak dlouhou 

dobu s někým pořád dokola zachraňuješ zdravý rozum a někdy taky život, zanechá to 

následky.“ 

Elizabeth znovu přikývla. 

Otočila jsem se zády k ní i k proskleným dveřím, za kterými nás sledovaly zachmuřené 

pohledy nejméně poloviny Města. Musím se lépe ovládat. Pokusila jsem se o úsměv a obrátila 

se zpátky. „Při jedné příležitosti jsem musela použít jistý wraithský rituál. Nemohli jsme ho 

dokončit a, i když tomu Wraithovi tenkrát zachránil život, teď ho pomalu zabíjí. Musím mu 

pomoct a ten obřad dokončit.“  



Došla jsem pomalu ke křeslu proti jejímu stolu a sedla si. Elizabeth se opřela o stůl 

dlaněmi. „Co to přesně znamená?“ zeptala se. „Jaký rituál? Wraithové mají nějaké rituály?“ 

„Každý má nějaký rituál. Všechny rasy a každý jednotlivec. I ty,“ zvedla jsem k ní oči. 

Chvilku o tom přemýšlela. „Máš pravdu. Takže – „ rovnala si informace, „máte mezi 

sebou nějaký přerušený obřad, který ho zabije, když ho nedokončíte?“ 

Přikývla jsem. 

„Tebe to taky zabije?“ 

„Nevím. Možná ano.“ Vůbec se mi nelíbilo, co jsem jí viděla na obličeji. „Ale dlužím mu 

to,“ dodávala jsem rychle. „To já jsem rituál začala. Musím ho ukončit.“ 

„Bude to zakončení bezpečné? Nemůže tě při něm zranit nebo i zabít?“ 

„Snad ne.“ Váhala jsem, co všechno můžu prozradit. Kdybych jí řekla pravdu, že ho 

nejspíš ani jeden nepřežijeme, určitě by odmítla o tom vůbec dál diskutovat. Na druhou stranu 

tehdy Ace slíbil, že něco vymyslí. Potřebovala jsem se vrátit do knihovny a urychlit hledání, 

kterému jsem se věnovala ve chvílích volna a tajila jsem ho i před Erin. Doufala jsem, že mi 

teď Erin pomůže a možná i poradí. Vstala jsem. „Snad existuje bezbolestné řešení, ale musím 

se vrátit do práce a najít potřebná data. Zítra budu znát přesné podmínky pro dokončení 

obřadu a chci být připravená.“ 

Elizabeth se zamyšleně dívala před sebe. „Ještě jsi nedostala souhlas,“ řekla tiše. 

Zarazila jsem se uprostřed pohybu a pak se k ní pomalu otočila. Čekala jsem. 

„Ve tvém hlášení o zajetí nebylo nic o wraithských rituálech,“ pokračovala ještě tišším 

hlasem, „ani o tom že je znáš.“ Zvedla ke mně oči. Její pohled byl skoro výhrůžný. 

„Ale že jsem rok a půl mluvila s Wraithem, to tam bylo, ne? Vážně si myslíš, že jsme si 

spolu povídali o poloze Země v Mléčné dráze a nejrychlejší cestě k ní?“ Zamračila jsem se. 

Nechtěla jsem se Elizabeth dotknout.  

„Takže jste si povídali o rituálech, u kterých se umírá?“ 

„Když jsou dokončené, tak se neumírá. Aspoň ne u všech a takhle složitě. Ale nevím o 

nich zdaleka všechno. Proto bych už měla začít s hledáním.“ Snažila jsem se zachovat klid. 

Ještě chvíli se na mě dívala a pak pokynula, že můžu odejít. 

„Je to ano?“ zeptala jsem se s nadějí v hlase. 

„Je to možná. Rozhodně neuškodí, když ty informace vyhledáš. Ale než dostaneš svolení, 

chci je vidět. Až půjdeš, pošli mi sem Johna. Plukovníka Shepparda,“ dodala ještě. Jako bych 

nevěděla, kdo je John. 

Ani jsem mu nemusela nic říkat. Už čekal za dveřmi a netrpělivě přešlapoval. 

 

V knihovně seděla Erin pořád u počítače. Měla k němu připojený tablet a stahovala nějaká 

data. Nezvedla oči, jen kývla, abych si sedla vedle ní. Přisunula jsem si židli a s úžasem 

sledovala, jak jí jezdí prsty po klávesnici a vytvářejí téměř neuvěřitelný příběh.  

Wraithské rituály života a smrti byly v jejím podání popsané jednoduše. Podrobnosti o 

jejich přerušení a následcích, které to mělo, tvořily několik obsáhlých odstavců. Závěr patřil 

rituálnímu souboji. Jeho význam pro oba dva předchozí obřady a možnost, jak je zvrátit, mě 

přivedl k úžasu. Přeskočila jsem očima z obrazovky na Erin a zpátky. Pořád mě překvapovala. 

Popis souboje byl přesně takový, jaký by mohla Elizabeth povolit i knihovnici. 

Znovu jsem se podívala na Erin. Maličko se usmála, když udělala tečku za poslední větou. 

Otočila se ke mně. „Tak co?“ zeptala se. „Bude to stačit?“ 

„Perfektní,“ vydechla jsem. „Ale jak znám Elizabeth, bude k tomu shrnutí chtít vidět také 

původní texty.“ 

Pokrčila rameny. „Máš ještě nějaký problém?“ zeptala se konverzačním tónem, když do 

notebooku zasouvala připojení k externímu disku. „Původní texty jsou tady,“ ukázala na 

obrazovku, na které se právě objevila nová složka. 



„Dovolíš?“ sáhla jsem po myši a namátkou otevřela jeden ze souborů. Wraithský text 

vypadal naprosto věrohodně. Opřela jsem se dozadu a zavrtěla hlavou. „Nerozumím. 

Nechápu,“ vypravila jsem ze sebe. 

Erin se rozesmála. „Vysvětlím ti to, až budeme mít víc času.“ Odpojila externí disk a 

uložila ho i tabletem, kam zkopírovala shrnutí, na místo, vyhrazené pro důležité dokumenty. 

„Tohle do večera počká,“ zamumlala a otočila se ke mně. „Začneme s výcvikem.“ 

Začala jsem znovu vrtět hlavou. „Potřebuju tomu rozumět. Co je tamto?“ ukázala jsem na 

tablet a disk. „A co budeme cvičit?“ 

„Přece wraithský souboj,“ pořád se usmívala Erin. „Tam je jeho popis pro oficiální účely.“ 

Mrkla. „A teď musíme nacvičit ten pravý.“ 

Útok na moji mysl přišel nečekaně. Spadla jsem ze židle pod stůl a oběma rukama si 

svírala hlavu, aby se mi nerozskočila. Bolest mi střílela do celého těla a nemohla jsem ji 

ovládat. 

„Ty se nebráníš!“ zasyčel mi do ucha hlas Erin. Bolest zmizela. 

„Jo, to byl ten trénink?“ vypravila jsem ze sebe. Zasunula jsem se hlouběji pod stůl, 

zavřela oči, zase je otevřela a vyškrábala jsem se ven. „Nebudu se schovávat,“ prohlásila jsem 

a usadila se nahoru doprostřed pultu. 

Erin vážně přikývla.  

Útok přišel vzápětí znovu, ale už jsem byla připravená na to, co se může stát. Bojovala 

jsem s tím, dokud jsem si neuvědomila, že zbytečně plýtvám silami. Začala jsem všechno 

vracet zpátky. Stala jsem se zrcadlem, které odrazilo každý pokus o proniknutí. Když se mi to 

dařilo asi tak deset let, útok přestal. 

Erin stála proti mně a dívala se trochu zaraženě. „Znáš to.“ To nebyla otázka, ale 

prohlášení. 

Dokázala jsem jenom kývnout. „Ten Wraith,“ začala jsem a po hlubokém nádechu 

pokračovala: “Pokusil se mě ovládat a já to ze začátku nepoznala. Pak jsem se naučila bránit,“ 

vypravila jsem ze sebe, když jsem několikrát polkla. 

„To byla tvrdá lekce. Umíš to i obráceně?“ 

„Špatně,“ zavrtěla jsem hlavou. Moje pokusy o ovládání Wraitha končily různě. Stačily 

jenom na to, aby se stáhl a nechal mě na pokoji. Obranu jsem nakonec zvládala dobře, ale 

útok mi nikdy nešel. 

Tahle zkušenost měla i svou pozitivní stránku. Za čas jsme s Acem dokázali bez problémů 

komunikovat telepaticky.  Neustálé napojení na mysl toho druhého nás vyladilo tak, že jsme 

nemuseli promluvit a jednali jsme v naprostém souladu. Pokud jsme k tomu měli oba dva 

dobrý důvod.  

„Dobrá,“ řekla Erin, sedla si na konec pultu. „A teď mi řekni o vašem přerušeném rituálu.“ 

Usmála jsem se a hned zase zvážněla. Erin potřebovala nejdřív zjistit, jestli mám při 

souboji vůbec nějakou šanci, pak teprve přišlo na řadu všechno ostatní. V několika stručných 

větách jsme jí objasnila situaci, do které jsem nás oba s Wraithem dostala. 

Jenom zavzdychala a potřásla hlavou. „Udělala jsi v tom pěkný chaos. Začneme od 

začátku.“ Zavrtěla se na pultu, položila si ruce na kolena a spustila: 

„Wraithské rituální tance jsem popsala podle skutečnosti. Mají všechny funkce, které jsou 

vyjmenovány ve shrnutí. Jejich přerušení je smrtelné. Přerušení rituálu smrti znamená také 

smrt. Navíc bez toho, aby bylo dosaženo správného výsledku. Na rozdíl od rychlého konce po 

dokončení tohoto rituálu je umírání po přerušení obou obřadů dlouhé a velice bolestivé. 

Divím se, že přežil tak dlouho,“ trochu se nad tím zamyslela.  

Skočila jsem jí do řeči. „Ty vážně věříš, že je to možné? Že se po ukončení tance smrti 

stane to, co je tam napsáno?“ pohodila jsem hlavou směrem k uloženému disku. 



„Je to možné,“ řekla nevzrušeně a hned pokračovala ve vysvětlování. “Přerušení 

kteréhokoli rituálního tance vždycky způsobí smrt toho, kdo se ho zúčastní a toho, kdo ho 

přeruší, pokud ovšem nevyužije některé z následujících možností.  

První možností je dokončení rituálu.“ Podívala se na mě. „To asi nepůjde,“ potřásla 

hlavou, „nepřežila bys dokončení tance života. 

Druhou je zabití toho, kdo obřad přerušil. Ani to ve vašem případě není možné, protože 

k přerušení došlo geniiskými vojáky, kteří jsou teď s největší pravděpodobností mimo váš 

dosah. Než byste je našli, bylo by pozdě. I když -“ zarazila se. „Víš, kde jsou?“ 

„Opravdu mimo dosah. John je zastřelil, když jsme utíkali z vězení,“ odpověděla jsem. 

Erin si znovu vzdychla a pokračovala. „Zabít je rozhodně musí ten, jehož obřad přerušili, 

takže tahle možnost taky odpadá.  

Třetí možností, která se skoro nevyužívá, je rituální souboj. Při souboji nesmí dojít 

k žádnému fyzickému kontaktu. Jakmile byste se dotkli jeden druhého, je to pro oba dva 

rozsudek smrti. Pokud ovládneš jeho mysl i tělo natolik, aby se mu na tvůj pokyn zastavilo 

srdce, vyhraješ souboj a nezemřeš.“ 

„A on?“ zeptala jsem se. 

Vážně se na mě zadívala. „Vítězem souboje může být jen jeden z vás. To je úskalí nebo 

možná, podle wraithského chápání, trest za přerušení rituálu.“ 

„Ale já nejspíš neumřu stejně, ne? I když se rituál nedokončí.“ Nepozorovala jsem na sobě 

žádné nepříjemné pocity, nic, co by nasvědčovalo tomu, že je se mnou něco v nepořádku. 

Naklonila se a zadívala se mi zblízka do očí. Ty její stříbrně pableskovaly, když se za 

chvíli zase narovnala. „U tebe to zatím moc nepokročilo, ale první náznaky se už objevily. 

Pokud bys nechala umřít toho Wraitha bez pomoci, skončíš stejně jako on. Jenom to bude 

mnohem delší. A bolestivější.“ 

Vzpomněla jsem si, jak Ace vypadal, když jsem ho dnes viděla na obrazovce. „Jestli ho 

nechám takhle umřít, nic jiného si nezasloužím.“ 

„Jestli chceš žít, musíš ho zabít. Tím správným způsobem. Pak se nebude trápit ani jeden 

z vás.“ 

„To není řešení.“ Seskočila jsem z pultu a rychle se vydala k sekci, kde byly uloženy 

dokumenty o životě Wraithů, které se zatím podařilo shromáždit. Nechtěla jsem zabít Ace a 

nehodlala jsem sama zemřít. Hlavou se mi honilo něco, co vypadalo jako možnost. Ale bylo 

to tak vzdálené, že jsem si ještě netroufla o tom začít mluvit. Potřebovala jsem si všechno 

znovu promyslet. 

„Posílá nás Elizabeth,“ ozvalo se ode dveří. Doktoři Zelenka a Beckett stáli vedle sebe a 

tvářili se trochu rozpačitě. „Ahoj Erin,“ dodal Carson a plaše se usmál směrem k pultu. Radek 

už mířil kolem mě do oddělení wraithské vědecké literatury. 

„Pánové,“ řekla jsem s úsměvem. Chytila jsem Radka za rukáv a mrkla na Erin. Seskočila 

z pultu, a když procházela kolem dveří, zastavila se, aby se Carsonu Beckettovi podívala do 

očí. Do její tváře jsem neviděla, ale ta jeho celá zrůžověla. Radek se mi mezitím snažil 

vysvětlit, že přišel pomoci s vyhledáváním údajů o wraithských rituálech. 

„Určitě jsem něco takovýho viděl, když jsme měli k dispozici jejich databázi,“ říkal a 

trochu nervózně si mě prohlížel. Pořád jsem ho držela za rukáv. 

„A proč je tady doktor Beckett?“ zeptala jsem se. 

„Kvůli tobě,“ odpověděl mi Carson. Konečně odpoutal pohled od Erin a přišel za námi. 

„Mám tě prohlédnout, jestli se na tobě neprojevuje něco neobvyklého.“ Oči mu střelily po mé 

kolegyni. 

Ta k nám došla, vzala Radka v podpaží, takže jsem ho mohla pustit, a odvedla ho do 

příslušné knihovní sekce. Než se ztratili z dohledu, ještě jednou se ohlédla. 

Carson se díval do místa, kde zmizeli, dalších několik vteřin. 

„Půjdeme?“ zeptala jsem se. 



„Och,“ vydechl, jako by se vracel z nějakého vzdáleného místa. „Ano. Jistě. Ošetřovna.“ 

Otočil se a rychlým krokem vyšel ze dveří.  

 

Když v Carsonově království uložili poslední zkumavku mé krve a vypnuli skener, cítila 

jsem se unavená. Položila jsem si hlavu na polštář nemocničního lůžka, na kterém jsem 

předtím seděla a zavřela oči. Jenom na chvilku, říkala jsem si. 

Probudily mě tiché hlasy.  

„Je v pořádku?“ 

„Je vyčerpaná. Nebudeme jí budit. Pojďte se zatím podívat na tohle.“ 

„Co to znamená?“ 

„Nevím to jistě. Takovou chemickou nerovnováhu měla v těle už, když se vrátila. Jenom 

nebyla tak výrazná. Jestli se bude dál zvyšovat tímhle tempem, nevím, kam až to povede.“ 

„Mohlo by to být z toho obřadu?“ 

„Je to možné. Nic o něm nevíme. Už se vrátila Erin s Radkem?“ 

„Radek říkal, že do půl hodiny budou připraveni v zasedačce.“ 

„A říkal něco o tomhle?“ 

Pootevřela jsem oči. Carson, Elizabeth a John stáli kolem obrazovky počítače a sledovali 

něco, co jsem přes jejich záda neviděla. Zavrtěla jsem se a zívla. 

„Ahoj,“ Carson byl hned u mě. „Jak se cítíš?“ 

„Dobře. Vyspaná do růžova.“ Protáhla jsem se a posadila. „Něco nového?“ 

„Bude ještě pár minut trvat, než přijdou výsledky.“ 

„Opravdu?“ postavila jsem se a projela si rukama vlasy. „Tak to půjdu pomoct Erin a 

Radkovi.“ Usmála jsem se na Carsona. „Až budeš vědět, že jsem v pořádku, řekneš mi?“  

„Doufám,“ zašeptal. 

„Za půl hodiny je v zasedací místnosti porada,“ řekla mi Elizabeth od počítače, kde pořád 

postávala s Johnem. „Přijďte tam.“ Podívala se na doktora. „Oba.“ 

 

V zasedačce jsem se nerozhodně zastavila a rozhlédla. Nakonec jsem si vybrala místo mezi 

Erin a Radkem. Doktor Beckett si sedl vedle Erin z druhé strany. Elizabeth a John Sheppard 

se usadili proti nám. K nim se přidal ještě major Lorne a Teyla. 

 „Radku,“ Elizabeth neztrácela čas nějakým úvodem. Všichni jsme věděli, proč tam jsme. 

„Jak je to s těmi wraithskými rituály?“ 

 Doktor Zelenka si posunul brýle, otevřel notebook a připojil k němu přenosný disk. 

„Tady,“ rozbalil složku, „jsou původní wraithské texty.“ Soubory se objevily na veliké 

obrazovce na zdi místnosti. „A toto je stručný nástin našeho problému,“ pokračoval Radek a 

podal Elizabeth tablet. 

Další diskuse se odvíjela od různých možností, jak Wraitha poslat s nepořízenou pryč. Až 

do doby, než Marie přinesla doktorovi poslední výsledky z mé prohlídky. 

„Ehm, promiňte,“ řekl Carson, když si je prohlédl. „Myslím, že tu máme komplikaci.“ 

Všichni se k němu otočili. „Podle posledních vyšetření se zdá, že tento rituál má přece jenom 

vliv i na zdravotní stav Andoriel,“ omluvně se na mě podíval. „Pokoušeli jsme se zvrátit 

chemickou nerovnováhu, která se jí v těle vytváří, ale nedaří se nám to. Jestli jsem správně 

pochopil celé pozadí situace, ten Wraith nejpozději za několik dní zemře a on je zatím jediný 

způsob, jak Andoriel zachránit.“ Vzdychl. „Jestli se bude Ájin stav zhoršovat, a to bude, do 

půl roku zemře taky. V bolestech, které si nikdo z nás neumí představit.“ Odmlčel se. 

„Nemůžu zaručit, že se nám podaří najít léčbu. Rozhodně to nemusí být včas. Pokud ten – ten 

souboj, opravdu není nebezpečný, byl bych proto, aby se ho oba zúčastnili.“ 

Teď jsem byla středem pozornosti já. 

Zadívala jsem se na stůl před sebou, pak pohledem přejela všechny okolo a zastavila jsem 

se u Elizabeth. 



„Nemyslím si, že bych měla jinou možnost,“ pokrčila jsem maličko rameny. „Nejsem 

zrovna Xena, ale o svůj život snad bojovat dokážu.“ O dluhu už jsem nemluvila. Nikoho 

v místnosti nezajímalo, jestli se nějaký Wraith dožije rána a jestli za to náhodou nenesu vinu. 

Pořád by byli raději, kdyby ho mohli nechat jeho osudu. Díky doktorově diagnóze bylo stejně 

vlastně rozhodnuto. Mohla jsem si dovolit malou hru - podívala jsem se na Erin, pak se 

otočila k Radkovi. „Prověřili jste to? Není v tom žádný háček?“ Oba svorně vrtěli hlavami. 

Znovu jsem se zahleděla na doktorku Weirovou. Rozhodnutí bylo na ní. 

Obrátila se k plukovníkovi. „Johne?“ 

John Sheppard se mračil. „Nelíbí se mi to,“ prohlásil. „Ale jestli doktor nemá jiné řešení,“ 

dotkl se pohledem tabletu se shrnutím. 

„Je mi to líto, Johne. V tuto chvíli nic jiného není,“ omlouval se Carson. 

John se ještě rychle ohlédl po majoru Lornovi a Teyle a otočil se k Elizabeth. „Dokážeme 

jí zajistit dost bezpečí, aby mohla projít soubojem. Pokud se nebude odehrávat přímo v Úlu,“ 

dodal. Konečně se podíval na mě. „Asi bys měla projít nějakým rychlým tréninkem.“ 

„Andoriel se pravidelně účastní bojových lekcí pod mým vedením,“ skočila mu do řeči 

Teyla. „Na takový boj,“ pokynula k tabletu, “je připravená už teď. Možná by si měla raději 

odpočinout,“ usmála se na mě. 

Ráda jsem jí úsměv vrátila. Rozhodně jsem nepotřebovala, aby mě po celé Atlantis večer 

honila parta bláznivých mariňáků. 

John povytáhl obočí a přikývl. „Dobrá. Ještě jedna věc,“ tentokrát se podíval na Radka. 

„Bylo by možné, aby ten souboj místo ní absolvoval někdo jiný? Nějaký zástupce nebo 

náhradník? Třeba já?“ 

Radek se znovu zahleděl do počítače a potřásl hlavou. „Bohužel. Pravidla jsou jasná.“ 

„Plukovníku Shepparde,“ musela jsem se hodně ovládat, abych udržela sílu hlasu na 

přiměřené úrovni. „Děkuji za váš zájem, ale svoje bitvy si každý musí vybojovat sám.“ 

Překvapeně se na mě podíval, pokrčil rameny a opřel se dozadu do opěradla židle. 

Elizabeth se ještě jednou na každého z nás podívala, pokývla hlavou a vstala. „Tak dobrá. 

Bude souboj. Andoriel,“ podívala se na mě, „zítra dopoledne dohodneš s Wraithem, že přiletí 

sem. Chci to mít pod dohledem. Pokud by to nebylo možné,“ zarazila Erin, než stačila něco 

říct, „určíme neutrální území. Nejlépe blízkou neobydlenou planetu s příhodnými 

podmínkami. Jedna taková je přímo v této soustavě. John bude připraven k zásahu v případě 

potřeby. Vezmi si na to tolik mužů, kolik bude potřeba,“ řekla směrem k němu. „Stejně si 

myslím, že by menší trénink nebyl na škodu, jestli se necítíš příliš unavená,“ vrátila se znovu 

ke mně. „Připrav se všemi způsoby, kterými to půjde. Wraithům se nedá věřit.“ S těmi slovy 

se otočila k odchodu. 

„Johne!“ zavolal Carson. „Jestli se někam poletí, potřebuji jedno místo pro zdravotníka.“ 

Plukovník přikývl. Mračil se na mě, ale já ho ignorovala. Náš společný útěk z vězení nebyl 

tak vzdálenou minulostí, abych dokázala na určité věci zapomenout. A na některé 

nezapomenu nikdy. 

 

Na chodbě před mým pokojem čekaly Erin a Teyla. Teyla hned brzo ráno odlétala na 

pevninu, kde měla strávit celý den se svými lidmi, tak se rozloučila a popřála mi hodně štěstí 

už teď. Taxi jí pro tentokrát dělal někdo jiný.  Erin vešla do pokoje za mnou. 

Zamkla jsem za námi dveře, hodila svůj i Erinin komunikátor na stolek a vyhlédla na 

terasu. Všude byl klid. Erin se mezitím pohodlně usadila do malého křesílka 

„Potřebuju se na něco zeptat,“ řekla jsem a v několika větách jí vysvětlila svůj plán, který 

se mi začal rodit v hlavě při naší diskuzi v knihovně. 

Zamyšleně se dívala před sebe, stříbřité oči se jí chvílemi otočily ke mně, aby se zase 

vrátily do ztracena. Nakonec se zvedla k odchodu. „Musím si to líp rozmyslet.“ Sáhla po 

komunikátoru a ve dveřích se otočila. „Zavolám ti tak za půl hodiny.“ S tím zmizela. 



Než se ozvala zpátky, postávala jsem na terase opřená o zábradlí a pozorovala vlny, jak 

narážejí na blízké molo.  

Přemýšlela jsem o tom, jestli jsem se proměnila taky tolik jako Erin. Po dlouhé vězeňské 

dietě se mi postava změnila. Snažila jsem se to trochu upravit cvičením s Teylou, ale takovou 

mrštnost a pohotovost, jakou získala Erin, bych v sobě neobjevila nikdy.  

O jejích duševních schopnostech ani nemluvě. Někdy to vypadalo, že čte ostatním 

myšlenky dřív, než je vůbec napadnou. Moje schopnost telepaticky komunikovat s Acem se 

proti ní zdála jako vtipné nedopatření. Ale nejdůležitější bylo, jak své nové zázračné 

schopnosti používala. Tak nenápadně, že o tom nikdo nevěděl, a tak dobře, aby z toho 

obyvatelé Atlantis vždycky vyšli nejlépe, jak to bylo v dané situaci možné. Jediné, co ji 

zrazovalo, byly oči. V nehlídaných okamžicích se jí rozzářily stříbrným světlem, které by 

mohlo konkurovat svitu Měsíce. Hned je přivírala, ale ne vždy včas. 

A její znalosti galaxie Pegas jistě nebyly výsledkem pročítání hlášení z misí a studiem 

antické databáze. Jak už jsem se stačila přesvědčit, tak daleko ve zkoumání původních dat 

vědci ve Městě nebyli. Zvlášť o Wraithech toho věděla až neuvěřitelně hodně. 

Ze zamyšlení mě vytrhl signál u dveří pokoje. Šla jsem otevřít. Major Lorne se nenápadně 

rozhlížel, když jsem ho pozvala dál a zůstal nerozhodně stát uprostřed místnosti. 

„Mám s vámi dohodnout zítřejší postup,“ řekl. Pohled mu zůstal viset na zdi, kam jsem si 

lepila své marné pokusy o kresby. 

„Evane?“ nevěděla jsem, jestli si jeho křesní jméno pamatuju správně. Přikývl. „Posaďte se 

na to.“ 

„To snad ani nebude nutné. Jenom se prosím držte vždycky tak, abyste byla v blízkosti 

plukovníka Shepparda nebo mojí. Nevíme, jestli Wraithové neplánují něco úplně jiného, než 

tvrdí.“ Váhavě se na mě podíval. 

„Stalo se to,“ řekla jsem, „a já jsem jediná, kdo to může napravit. Řekla bych, že záchrana 

vlastního života je dost silný motiv. Pro mě i pro Wraitha. Vlastně pro něho zvlášť,“ dodala 

jsem s úsměvem. 

Major už zase zíral na kresby. „Mohu?“ zeptal se. Otázka zajištění bezpečnosti a důvodů 

k wraithské návštěvě byla zřejmě vyřešena. 

Pokynula jsem rukou ke zdi. „Prosím. Poslužte si.“ 

Přistoupil až ke stěně a začal si prohlížet jednotlivé listy. Občas některý nadzvedl, jak byly 

lepené přes sebe. Mhouřil oči a natáčel hlavu. 

Komunikátor na stolku začal rachotit. Vzala jsem ho mezi prsty. 

„Ájo? Jsi tam?“ 

„Jasně. Čekám.“ 

„Tak nečekej a přijď,“ Erinin hlas utichl a já se ohlédla po majorovi. Už stál u dveří. 

„Zítra všechno dobře dopadne, Ájo, Dobrou noc.“ ujistil mě a odešel. 

 

Zbytek večera a část noci jsem strávila u Erin plánováním a nácvikem možných situací. 

Byla lepší učitelka, než všichni vědci, kteří se Wraithy zabývali, a lepší trenérka, než vojenští 

instruktoři na Atlantis. Ráno jsem se sice necítila příliš odpočinutá, ale věřila jsem, že jsem 

pro přípravu na nadcházející boj udělala všechno, co bylo v mých silách. 

V určený čas jsem trochu nervózně přešlapovala v řídící místnosti. V prostoru před Branou 

se shromáždili moji ochránci. Nevěnovala jsem jim moc pozornosti, dokud mi těkající pohled 

nepadl dolů do jejich řad. Chytila jsem se zábradlí a po chvíli, kdy jsem se vzpamatovávala ze 

šoku, jsem se je snažila spočítat. Když jsem došla k patnácti, nechala jsem toho. 

„To nemyslíš vážně,“ otočila jsem se k Johnovi. Stál za mnou a tvářil se spokojeně. 

„Nemůžeš nechat Atlantis bez ochrany,“ namítla jsem. 

„Všechno je zajištěné,“ řekl a mávl na majora Lorna, který právě vstoupil postranním 

vchodem. 



Postavila jsem se k technikovi a sledovala mlčící komunikační panel. 

„Ájo,“ ozvalo se mi za zády. Doktor Beckett odložil kufřík na dvě objemné tašky, které 

vedle něj postavil za zem jeden z vojáků. „Jak se cítíš? Vyspala ses? Měla ses stavit pro 

nějaký prášek.“ 

„Díky, to nebylo potřeba. Je mi celkem fajn. Ale tohle někdo přehání.“ Ukázala jsem dolů 

na hordu vojáků v plné polní. Když jsem je znovu uviděla, musela jsem se začít smát. 

„Ale to není kvůli tobě,“ řekl Carson překvapeně. „Chystají se na odlet Daedala. Rodney je 

téměř šílený ze svého nejnovějšího projektu. Mezigalaktický most, pamatuješ? Mluvili jsme o 

něm.“ 

Oddechla jsem si. V té chvíli všichni lidé, kteří postávali u Brány, zmizeli v bílém 

záblesku. S Johnem a Evanem zůstali další čtyři vojáci. Plukovník se na mě zašklebil. 

Elizabeth vyšla ze své pracovny a cestou k nám ještě mluvila do komunikátoru. „Šťastnou 

cestu,“ řekla a zůstala stát přede mnou. 

„Ještě se neozvali?“ zeptala se Chucka u komunikace. Jen zavrtěl hlavou a dál zíral na 

obrazovku. 

„V pořádku?“ přejela mě pohledem.  

„Jistě.“ Nijak zvlášť jsem se na cestu nepřipravovala. Jediné vybavení, které jsem měla s 

sebou, byla láhev s vodou a za pas jsem si, na výslovnou žádost své ochranky, zasunula nůž. 

Že mi srdce tlouklo strachy jednou tak rychle, o tom jsem se raději nezmiňovala. Bála jsem 

se, že nezvládnu všechno, co jsem si naplánovala. Erin se mi snažila nabídnout jednodušší 

řešení, ale já na ně nechtěla přistoupit. Za chvíli ponesu následky svých rozhodnutí. 

„Doktorko Weirová!“ zavolal Chuck a rychle zmáčkl několik tlačítek na klávesnici. Na 

hlavní obrazovce se objevila Aceova tvář.  

„Doktorko Weirová,“ zopakoval Wraith po technikovi a zadíval se na ní. Kývla a 

ustoupila, aby mi uvolnila místo. 

„Ahoj,“ řekla jsem a postoupila před kameru. „Máš řešení?“ 

„Ty ano?“ 

„Možná.“  

Přimhouřil oči. „Přileť, promluvíme si.“ 

Elizabeth do toho vstoupila s několika požadavky. Jak jsem očekávala, jediný, na který 

Ace přistoupil, byl, že mě bude doprovázet několik mužů na ochranu. A také to, že ukončení 

rituálu se bude odehrávat na neutrální půdě neobydlené planety. Jenom její umístění v této 

soustavě se mu nelíbilo. Upřesňování podmínek našeho souboje se protahovalo. Ace dnes 

vypadal ještě o poznání hůř než předešlý den.  

Do diskuze se zapojil i plukovník Sheppard. Wraithův špatný zdravotní stav mu dělal 

očividnou radost. Přesto nechtěl ani slyšet o vstupu na wraithskou loď, která by nás krátkým 

hyperprostorovým skokem dopravila na místo boje. Ace ho popsal jako opuštěnou planetu bez 

Hvězdné brány, ale s vyhovujícími podmínkami pro život. 

Po dlouhém dohadování se ke mně John rozzlobeně otočil. 

„Tak dobře,“ zavrčel. „Ale jenom kvůli tobě.“ 

Přikývla jsem. Pochopila jsem, že tento ústupek je myšlen jako úlitba mé paměti. 

Elizabeth stála stranou se založenýma rukama a mračila se, ale do dalších rozhovorů už 

nezasahovala. 

Pak už stačilo několik posledních upřesňujících vět a Wraith s krátkým pohledem na mě 

přerušil spojení. 

 

Konečně jsem seděla v přední části Jumperu za majorem Lornem a mávala Erin, která se 

přišla na poslední chvíli rozloučit. Jen šeptla, ať si to ještě znovu promyslím, krátce zamávala 

a zmizela mi z dohledu. Opřela jsem se v křesle a zavřela oči. Když jsem je za chvíli otevřela, 

zjistila jsem, že se na mě doktor z vedlejšího sedadla dívá trochu podivně. Ani jsem si 



neuvědomila, že se pro sebe usmívám. Před nadcházejícím bojem asi nebyl úsměv tím 

pravým výrazem, který bych měla mít ve tváři. Ale já byla šťastná, že konečně s Acem 

vyřešíme to, co mě po nocích pronásledovalo od našeho útěku z geniiského vězení. 

Sotva jsme dosedli na rampu ve wraithské lodi, stála jsem u vstupu a čekala, až se pomalu 

otevřou dveře. 

„Kam tak chvátáš?“ zeptal se těsně za mnou John. 

„Ty už nechceš být na zpáteční cestě?“ Ani jsem se po něm neohlédla. 

Čekalo na nás několik řadových wraithských vojáků a jeden z nižších Aceových velitelů. 

Odvedli nás do místnosti s velkým oválným stolem a několika židlemi. Ace stál u zadní stěny.  

„Vítejte,“ řekl. 

Poslušně jsem šla mezi Evanem a Johnem, dokud jsme nevstoupili do místnosti. Pak jsem 

se mezi nimi protáhla a zamířila přímo k Wraithovi u protější zdi. Nezastavila jsem se před 

ním. Prošla jsem dál, malým otvorem za jeho zády, který se za námi zavřel ve chvíli, kdy mě 

Ace následoval. Telepatie má své výhody. 

„Mají tvoji muži instrukce?“ zeptala jsem se a podala mu malé komunikační zařízení. Bez 

poznámek ho předal Wraithovi, který nás doprovázel. „Nechci letět Šipkou. Svěříš se mému 

pilotnímu umění?“ pokračovala jsem. Zamračil se, ale nastoupil za mnou do Jumperu. Chápal, 

že pobyt v úložném zařízení Šipky by ani pro jednoho z nás nebyl vhodný. Radostně jsem 

pohladila ovládání. Tolik se mi stýskalo po létání. 

Telepatické spojení s Acem jsme obnovili, ještě než jsme s Jumperem, který řídil John, 

přistáli v Úlu. Dohoda mezi námi dvěma byla jednoduchá. Celá moje ochranka i doktor 

zůstanou zavření s veškerým pohodlím, dokud se nevrátíme. My dva odletíme sami na místo, 

kde se rozhodne, jestli někdo z nás přežije. K mému úžasu bez protestů souhlasil s 

navrženým rituálním soubojem. Zřejmě jsem podle něj neměla šanci souboj vyhrát. 

Komunikační zařízení mělo posloužit k přivolání Úlu na naši pozici, až bude rituál nějakým 

způsobem ukončen. Ještě jedno bylo v kapse mé vesty, nastavené zapnout se v určitý čas, 

kdyby toho ani jeden z nás nebyl schopen. 

Ace s chmurným zadostiučiněním přijímal moje hlasité i telepatické omluvy za přerušení 

rituálu do doby, než si uvědomil, že se sice omlouvám za způsob zásahu, ale nevěřím, že by 

wraithský rituální tanec smrti opravdu mohl přenést jeho vědomí někam, kde by vyčkalo na 

příhodné nově vytvořené wraithské tělo. Pak další debatu na toto téma odmítl. 

 

Planeta, kterou Ace vybral, byla plná skal a lesů. Našla jsem louku přerostlého býlí a 

roztroušených kamenů uprostřed lesa, která měla rovnou plochu na zaparkování. Vystoupili 

jsme, rozhlédli se a já jsem nechala Jumper zmizet pod maskováním. Vůbec se mi nechtělo 

pokračovat. Konečně se přiblížil okamžik boje a já ho oddalovala. 

Wraith mezitím došel k okraji louky a rozhlédl se po vysokém lese. Pomalu jsem se vydala 

za ním. Zůstala jsem stát asi dvacet kroků od něj. Nemohla jsem to dál protahovat. Plán byl 

jasný. 

 

Poznal, že je čas. Ani se neotočil ke mně. Zaútočil na mou hlavu takovou silou, že jsem 

nestačila dostatečně reagovat. Ničil moji obranu ještě před tím, než se začala formovat. Hlavu 

jsem měla plnou střepů vlastních zrcadel. Bolest mě nutila křičet. Z rukou, sevřených v pěst, 

mi tekla krev, jak jsem si je rozdírala nehty. Jak by bylo jednoduché podvolit se. Přestat 

bojovat. Nechat srdce odpočívat.  

Ještě ne, ještě vydrž, opakoval mi Erinin tichý hlásek někde vzadu v hlavě, kam se Wraith 

zatím nedostal. A já, prohnutá bolestí jako luk, vydržela. 

Vydržela jsem do doby, než udělal chybu. Neuvědomil si ji, dokud jsem ji neobrátila proti 

němu. Na tu chvíli jsem celou dobu čekala. Na chvíli, kdy mi připomene hrůzu vězení a 

wraithského rituálního tance smrti. Chytila jsem tu vzpomínku a snažila se ji udržet dost 



dlouho, abych ji mohla vrátit. S dalším výkřikem jsem se v pase ohnula dopředu, jako 

kdybych ten tanec chtěla po Wraithovi hodit. Přes slzy a pot, které mi zalévaly oči, jsem skoro 

neviděla, ale cítila jsem, jak Aceův útok polevil. Mohla jsem začít útočit sama.  

Zaplavovala jsem jeho mysl tancem smrti tak, že mu tam nemohlo zbýt místo na nic 

jiného. Nevím, kdy se otočil, ale stál proti mně a žluté oči mu žhnuly zlobou. Nenechala jsem 

se rozptylovat. Znamenalo by to moji smrt. Musel dokončit rituál. Nemohla jsem šetřit silami, 

jak jsem si původně plánovala. Všechnu energii, kterou jsem měla, jsem vydávala do 

dokončení prvního obřadu. Začal se mu v hlavě rozbíhat. Vrčel, cenil na mě zuby, natahoval 

ruce s dlouhými prsty tak daleko, až jsem si myslela, že se mě dotkne a bude všemu konec. 

Nedosáhl. Jak tanec v jeho myšlenkách vrcholil, ruce mu klesly k bokům, vrčení se měnilo 

v chroptění a žluté oči se začaly potahovat bílou blankou. Když klesl na kolena s posledními 

kroky tance v hlavě, oči se mu ještě na okamžik rozjasnily. Vycenil zuby, svezl se k zemi a 

zůstal ležet na zádech. 

Ještě nebylo dobojováno. Přes slzy jsem už zase nic neviděla, ale představa jeho velkého 

černého srdce se mi chvěla za víčky tak dlouho, dokud se úplně neutišilo. Zůstalo ležet bez 

pohybu, bez života. Ozval se tichý vzdech. Zvedla jsem skloněnou hlavu a otevřela oči. 

Klečela jsem jen několik centimetrů od Ace. Ale ještě jsem se ho nemohla dotknout. Ještě ne. 

Zavolala jsem ho jménem, sledovala jeho nehybnou hruď, prázdné oči, zahleděné do 

oblohy, poslouchala, jestli uslyším náznak dechu, náznak tepu. Únava, která se mě 

zmocňovala, neměla daleko k mdlobám. Ani to jsem si zatím nemohla dovolit. 

Zašeptala jsem pár krátkých vět, které jsem si předem připravila, kdyby se mi nějakým 

zázrakem podařilo přežít až do této chvíle. Několikrát jsem se zhluboka nadechla a znovu se 

soustředila, kam až mi to mé možnosti dovolily.  

Navázala jsem ve vzpomínkách na svůj výstup z doby uvěznění. Tanec života. Prožívala 

jsem ho znovu do těch nejmenších detailů. Trvalo mi tak dlouho, než jsem se dostala k závěru 

obřadu – snad dalších sto let. Před jeho ukončením jsem v duchu vzala do dlaní Aceovo srdce, 

s poslední otočkou jsem ho zvedla nad hlavu a stiskla. Mezi prsty mi tiše zajiskřilo a srdce 

zmizelo. Konec. Oba rituály byly dokončené. Otevřela jsem oči. 

Pořád jsem klečela v trávě, dlaněmi jsem se opírala o zem před sebou a se skloněnou 

hlavou sotva popadala dech. 

Ace ležel bez pohybu, jenom oči se mu začínaly kalit. 

„To ne,“ vydechla jsem. „To nemůžeš. Slyšíš? Ace! Vstávej!“ Seděla jsem na patách, ruce 

mi visely podél těla a hlava se mi klátila ze strany na stranu. Hlas mi nekontrolovaně 

přeskakoval. 

Wraith stále nejevil žádné známky života. Netušila jsem, jestli je rituál u konce a já se ho 

můžu dotknout. A vlastně už mi to v té chvíli bylo jedno. Posunula jsem se na kolenou k jeho 

boku a zvedla ruku zaťatou v pěst. Jestli nedokážu přinutit jeho srdce k práci svou myslí, 

udělám to pěkně postaru rukama. Masáž lidského srdce jsem znala jenom teoreticky a o 

wraithském jsem toho věděla ještě o hodně méně. Snad nebudou tolik rozdílná. 

Vzpomněla jsem si na několik okamžiků našeho společného pobytu u Geniů, přeměřila 

očima vzdálenost, pohlédla s tichou prosbou k nebi a prudce spustila pěst dolů, na Aceův 

hrudník.  

Než stačila dopadnout, něco ji zastavilo. Vykřikla jsem bolestí, jak mi luplo v rameni. 

„Už jsi mě zabila, proč mě ještě tlučeš?“ Ace pořád ležel, ale jasné žluté oči upíral do mé 

tváře s unaveným úsměvem. Jednou rukou držel moji zvednutou pěst, druhou už se vzpíral do 

sedu. 

Vytáhla jsem ruku z jeho sevření a svalila se do trávy vedle něj. „Lež, ty blázne,“ zašeptala 

jsem. Únava už si vybírala svou daň. Nebyla jsem schopná se pohnout. Svaly odmítly dál 

držet tělo s tak neposlušnou hlavou. Jenom oči se nezavíraly. Musela jsem si být jistá, že jsem 

to dokázala.  



Ten šílený plán, který Erin odsoudila ke zkáze, vyšel. Spojit všechny tři rituály do jednoho, 

to mohlo napadnout jenom tvora absolutně neznalého důsledků nebo naprostého blázna. Asi 

jsem byla obojí. Vyvolat v souboji dokončení tance smrti a pak toho mrtvého vzkřísit pomocí 

rituálu života bylo podle Erininých obsáhlých znalostí nemožné. 

„Hloupí mají štěstí,“ zašeptala jsem. Včera jsem odmítla myšlenku, že můj plán nejde 

uskutečnit a dnes všichni andělé strážní dvou galaxií stáli při mně. Usmívala jsem se a oči se 

mi konečně zavíraly. 

„Vstávej,“ řekl mi Ace. Už stál nade mnou. „Měli bychom se vrátit, než mi Sheppard 

rozbourá loď.“ 

Pokusila jsem se zvednout, ale pořád to nešlo. „Ještě chvilku,“ prosila jsem.  

Ace se mračil a rozhlížel se kolem. „Kde máš Jumper?“ 

„Tak moc se bojíš Shepparda? Měla jsem ho nechat, když se nabízel, že se s tebou popere 

místo mě,“ mumlala jsem. 

„Vážně se nabídl?“ Wraith mě lehce zvedl na nohy. Hned se pode mnou zase podlomily. 

„Jo. Netušil, co by ho čekalo. Nikdo to netušil. Příště ho nechám, aspoň bude klid.“ 

„Příště?“ Ace mě držel za ramena, abych se udržela na nohou a nevěřícně na mě zíral.  

„No tak ne příště, tak někdy jindy, když se mnou tak hezky zacházíš.“ Nebylo mi moc 

rozumět. Ace si mě hodil přes rameno a pomalu postupoval loukou. Zašklebila jsem se mu na 

záda, s obtížemi zvedla ruku k vestě a zmáčkla malé dálkové ovládání. Jumper se 

odmaskoval. Stál pár kroků od nás. Ace mě znovu postavil na nohy. Trochu jsem se ještě 

kymácela, ale už mě udržely. 

„Kam pořád spěcháš? K čemu ti bude pilot, který omdlí, než se dostane na oběžnou 

dráhu?“ Klopýtala jsem k otevírajícímu se vchodu. Wraith mě přidržoval za rameno. Opravdu 

jsem nevěděla, co s ním pořád má. Nejdřív mi ho skoro vykloubil a teď se ho nemůže pustit. 

Nasměroval mě k dlouhé lavici v zadní části, sebral mi ovladač, zavřel dveře a zase Jumper 

zamaskoval. 

„Teď můžeme odpočívat,“ zavrčel, lehl si na protější sedadlo a zavřel oči. 

 

Chtěla jsem ještě něco říct, ale neprozřetelně jsem mrkla. Když jsem znovu otevřela oči a 

podívala se na ovládací panel, byli jsme podle letového počítače Jumperu na planetě už více 

než tři hodiny. 

Ace seděl na zemi, zády se opíral o hranu křesla a pozoroval mě. 

„Ahoj,“ pozdravila jsem. Měla jsem radost, že jsme oba naživu. Wraithovi se vrátila 

přirozená bledost a tetování bylo zase jasně rozeznatelné. Po černých kruzích kolem očí 

nezbyla ani památka. „Co se děje?“ zeptala jsem se, když neodpověděl. 

„Říkala jsi, že by Sheppard nevěděl, co ho při souboji čeká.“ řekl pomalu a s důrazem na 

každém slovu. 

„Ano. Dovedeš si představit, že by mi něco takového,“ udělala jsem posunek ke 

vchodovým dveřím, „povolili, kdyby věděli, co se bude dít?“ Rozesmálo mě to. „I tak bylo 

hodně obtížné přesvědčit je.“ Došla jsem k pilotnímu křeslu a sedla si. 

„A nic složitějšího, než co jsi předvedla před chvílí, tě nenapadlo?“ Přesunul se do křesla 

druhého pilota a sledoval, jak se lodička tiše vznesla na můj pokyn. 

„Poslal jsi signál?“ mrkla jsem na komunikátor, který ležel uprostřed ovládacího pultu. 

Zamručel. 

Kroužili jsme kolem planety a čekali, až se Aceův Úl vynoří z hyperprostoru. Mezitím 

jsem mu trochu vysvětlila své myšlenkové pochody při plánování záchrany našich životů. Do 

mysli jsem ho nepustila. Mentálního spojení jsem měla na nějaký čas dost a navíc jsem 

nechtěla, aby mi uteklo něco o Erininých zvláštních schopnostech.  

„Vlastně to byl ten nejjednodušší a nejlogičtější způsob, jak se zachránit. Když jsem 

zjistila, že ‚rituální tanec života není určen pouze ke vzniku života několika jiných, ale také 



k obnově života již započatého a nedávno ztraceného‘, citovala jsem, napadlo mě to celé 

spojit.“ 

 „Málem tě to zabilo. A mě taky.“ 

„Ale nezabilo. Nemyslím si, že bys dobrovolně na něco takového přistoupil, kdybych ti to 

řekla předem,“ mrkla jsem po něm.  „Dovedu si představit, jak by to dopadlo.“ 

„Ano,“ zahučel. Podíval se po mně. „Nikdy jsem neslyšel, že by se o to někdo pokusil. Jsi 

nebezpečný protivník.“ 

„Nejsem,“ odporovala jsem. „A doufám, že už nikdy nebudu,“ zamumlala jsem po chvíli. 

Zaraženě se na mě podíval, chvíli o tom přemýšlel, pak vstal a rozpřáhl se k útoku. Klidně 

jsem zvedla hlavu a zadívala se mu do očí. Ještě chvíli se marně snažil přiblížit ke mně dlaň, 

než ji spustil a pomalu si sedl zpátky. 

„Chápu,“ řekl tiše. Zamyšleně se díval předním průzorem ven. Tiše jsem si oddechla. Věty 

šeptané nad jeho tělem účinkovaly. 

Jeho loď se objevila za pár minut. Moc se mi do ní nechtělo. Setkání s Johnem by mohlo 

být složité. Povzdechla jsem si a nastavila kurs na setkání.  

„Wraithovi ses postavila a vlastních se bojíš?“ zeptal se Ace posměšně. 

„Jo. S Wraithem si poradím lépe. Ale nechci, aby mě poslali zpátky domů. Musím být 

hodná,“ ušklíbla jsem se. „A to je trochu problém.“ 

Rozesmál se. „Přistaň,“ řekl. „Potřebuju se nakrmit.“ 

Automaticky to se mnou trhlo, ale snažila jsem se, aby na mě příliš nebyl znát odpor, který 

jsem cítila. Rychle jsem se snažila odvést své myšlenky jinam. „Ještě jednu věc,“ vzpomněla 

jsem si. „Ve své lodi o souboji řekni, co uznáš za nejlepší pro své postavení. Já budu mlčet, 

jak se na člověka patří,“ ušklíbla jsem se. Cítila jsem jeho pohled na tváři, když jsem naváděla 

Jumper na přistání. 

Zaparkovala jsem na stejném místě, na kterém John přistál původně. Stáli jsme s Acem 

vedle sebe, když se otevřely dveře Jumperu. Jenom pokynul wraithské stráži, která na nás 

čekala, a vedl mě dál do lodi. Zamířila jsem rovnou k místnosti, kde byli zavření moji 

„ochránci“. Nadechla jsem se, ale než jsem se stačila dotknout panelu na ovládání dveří, Ace 

se objevil vedle mě. 

„Měla bys vědět, že díky letu v hyperprostoru na této lodi mezi naším odchodem a 

návratem uplynula necelá hodina,“ řekl a otevřel. 

Sedm mužů vstalo najednou ze židlí s tvářemi otočenými k nám.  

Plukovník se nadechl, ale Carson byl rychlejší. „Jsi v pořádku? Co se to děje? Proč nás 

tady zavřeli? Kam tě odvedli? Kde jsi byla tak dlouho?“ zasypal mě otázkami a přitom mi 

kontroloval tep na zápěstí. 

„Jsem v pořádku. Letíme domů,“ řekla jsem a otočila se k Johnovi, který si stoupnul před 

Ace a zlostně si ho měřil. „Johne,“ oslovila jsem ho. Šlehl po mě pohledem. „Johne, prosím,“ 

opakovala jsem. Jemně jsem se vyprostila z doktorovy péče a přistoupila k Sheppardovi a 

Aceovi. „Byl to lehký rituální souboj. Jak vidíš, oba jsme ho ve zdraví přežili. Jenom jsme na 

něj potřebovali klid a čas. Kdybys na nás při tom mířil puškou a doktor mi kontroloval tep,“ 

omluvně jsem se usmála na Carsona, „byla bych z vás nervózní a další chyba už by nešla 

napravit tak snadno.“ Položila jsem mu ruku na paži, abych na sebe upoutala jeho pozornost. 

Konečně se na mě podíval. „Měla jsi mi to říct,“ zavrčel. 

„A ty bys mě nikam nepustil.“ 

„Pravda.“ Pokrčil rameny a odvrátil se. „Je teda konec? Letíme zpátky?“ zeptal se přes 

rameno, jak sbíral ze stolu pár drobností, které si tam při čekání rozložil. 

Kývala jsem a usmívala se. Ace nás sledoval s neproniknutelným výrazem. 

 

Loď nás opustila na oběžné dráze planety, ukrývající Atlantis. Seděla jsem opět za Evanem 

a vedle Carsona a zase jsem se pro sebe usmívala. Za zavřenýma očima mi běžely vzpomínky. 



Přebírala jsem je, abych rozhodla, které mohu použít a na které musím aspoň na pár dní 

zapomenout. John právě říkal, že bude stačit krátké hlášení o tom, že rituál byl úspěšně 

ukončen. Příjemně mě tím překvapil. 

„O jeho úspěšnosti se budu muset přesvědčit na vlastní oči,“ řekl doktor. Čekala mě další 

hodina na ošetřovně. Snad mi po ní zbude ještě trocha krve. 

 

 

 

 



25. Pojistka 

„Antikové byli tak laskavi, že nám našli planetu s Branou, kam se můžeme přestěhovat.“ 

Teyla mírně sklonila hlavu, aby skryla výraz nevole, který se jí objevil kolem rtů. Athosiané, 

kteří ji v kruhu obstoupili, se po sobě zaraženě podívali. 

„Předci žádají své město zpět. I s celou planetou,“ řekl Halling. „Odejdeme, kam si budou 

přát.“ Se sklopenou hlavou se otočil a zamířil zpátky ke svému přístřeší. 

„Mám také další zprávu,“ pokračovala Teyla. „Erin a Andoriel požádaly, aby se k nám 

mohly připojit. Pomohou s přestěhováním, a jestli budeme souhlasit, zůstanou s námi v našem 

novém domově.“ 

„Ája!“ vypískl Jinto nadšeně. 

„Erin,“ rozeznělo se hned několik hlasů od lidí, kterým spolu s doktorem Beckettem 

pomohla. Někteří si také vzpomněli na úlovek, který přitáhla do jejich vesnice jenom několik 

dní potom, co se zde usadili. Maso ze Sekky považovali stále za jednu z největších lahůdek. 

Halling se zarazil a otočil se zpět ke shromáždění. Pohledem se zastavil u Teyly. „Budou 

vítány,“ řekl. Ostatní přikyvovali a začali se usmívat. I Teyla se usmála. Odchod snad nebude 

tak bolestivý, jak se obávala. Navíc obě knihovnice měly antický gen a mohly by si od Antiků 

vyžádat jeden z Jumperů, které tak dokonale ovládaly.  

 

Vystoupily jsme s Erin ze stínu nejbližšího stanu, kde jsme čekaly, jestli nás Athosiané 

přijmou mezi sebe. 

„Děkujeme za přijetí,“ řekla Erin a s úsměvem se rozhlédla po okolních tvářích. Všechny 

znala, stejně jako já. V athosianské vesnici jsme trávily hodně času. Za ten rok a půl, co jsem 

byla uvězněná na geniiské základně, se mnoho nezměnilo. Děti byly trochu starší a dospělí se 

mi zdáli vážnější. Možná to bylo tím, že se změnil můj pohled na život. Ale pořád to byli 

přátelé a my s nimi chtěly zůstat. Velení SG se trochu rozmýšlelo, ale nakonec jsme dostaly 

povolení zůstat. Všichni stále doufali, že se jednou do galaxie Pegas vrátí. Nás dvě na Zemi 

nikdo nečekal. Moje rodina byla seznámena s tím, že jsem nezvěstná, hned, jak expedice 

získala spojení se Zemí, a od té doby se nic nezměnilo. Pro sestru jsem byla ztracená někde na 

druhém konci světa. A Erinin syn Nathan moc dobře věděl, kde je jeho matka a co tam dělá. 

Antikové, kteří se vrátili na Atlantis, nechtěli ve Městě nikoho cizího, a tak se celá 

pozemská expedice vracela zpět na Zemi. Na Atlantis zůstával jenom generál O’Neill a 

doktor Woolsey. Dokud zde byli oni, mohly jsme zůstat také. 

I Ronon Dex se připojil k Athosianům. Odmítl opustit galaxii Pegas, dokud v něm 

Wraithové sklízejí lidskou úrodu. Postával mezi vesničany a lišil se snad ještě víc než my dvě. 

Do Města nám povolili vstup už jenom proto, abychom si tam vzaly své věci. Posledních 

pár dní jsme bydlely ve vesnici na pevnině. Pomáhaly jsme balit skromný majetek Athosianů. 

Přesun na novou planetu byl rychlý. Antikové se nemohli dočkat, až všichni opustíme jejich 

Město a zařídili rychlý odchod nejen pozemské expedici, ale i obyvatelům pevniny. 

 

Na novém místě jsme pomáhaly stavět tábor a prozkoumávaly okolí. Jumper jsme, 

bohužel, nezískaly. Antikové prohlásili, že budou potřebovat každý, který na Atlantis zůstal. 

Brána na nové planetě stála u pobřeží malého moře v kopcích, ve kterých jsme budovali 

naši novou osadu. Kopci protékala široká mělká řeka, která se do moře vlévala malou deltou.  

Milovala jsem večery na pobřeží, když oheň pomalu dohoříval a vleže na zádech jsem 

viděla nespočetně hvězd. Toho pohledu jsem se nemohla nabažit. Šum moře a Erinin tichý 

hlas, kterým postupně převyprávěla snad všechny knihy, které na Zemi vyšly, mne někdy 

ukolébal až do spánku a pak jsem se ráno budila mokrá od rosy a běžela se ohřát do tábora 

k prvnímu zapálenému ohni. 



Konečně byla postavena všechna přístřeší a my se s lovci vydávaly do okolních lesnatých 

kopců a učily se lovit ryby v řece. Čas ubíhal příjemně a nepozorovaně, než jsem zjistila, že si 

povzdechnu při každém pohledu na oblohu. Stýskalo se mi. Po záchvatech Rodneyho 

geniality, po Radkových vtipných poznámkách, po Aceově tiché společnosti a dokonce i po 

Johnových jízlivostech. Chyběl mi ruch Atlantidy a neustálé změny, které nás provázely od 

našeho vstupu do Města. Klidný život v athosianské vesnici mne vyháněl samotnou stále 

hlouběji do vnitrozemí. Bloudila jsem po lesích, přecházela pláně a hledala něco, co na této 

planetě zřejmě nebylo k nalezení. 

Na planetě ne, ale po obloze se už přibližovala nečekaná událost. Velká wraithská loď tiše 

plula na oběžné dráze a její Šipky se vydaly na cestu k osadě. 

Stála jsem na vrcholu nejvyššího kopce, který neustálý vítr ohladil do rovné plochy bez 

stromů i keřů. Krátká polehlá tráva mi šustila pod nohama a za každým mým krokem se zvedl 

obláček prachu. Už dlouho tady nepršelo a obyvatelé vesnice si začínali stěžovat na sucho.  

Šipky mi proletěly nad hlavou a zamířily přímo nad osadu. Přistihla jsem se, že křičím a 

mávám rukama, abych všechny varovala, ale tak daleko můj hlas nedoletěl. Zapátrala jsem 

v myšlenkách po Erin. Mezi dovednosti, které před ostatními pečlivě skrývala, patřila i 

telepatie. Zřejmě jako jediná jsem trochu pronikla do jejích neuvěřitelných nových 

schopností, které dostala od wraithského kněze a které ji měly zničit. Místo toho se je 

k velkému překvapení a nelibosti Wraithů naučila používat.  

 

Nenašla jsem ji. Ale moje poskakování na vrcholu kopce přilákalo pozornost Šipek. 

Nestačila jsem doběhnout k lesu a ztratit se mezi stromy. Přenesly mě do lodi a wraithská 

stráž mě odvedla do vězení. 

Erin se na mě zašklebila z jednoho kouta a pak se protáhla mezi Athosiany, aby se dostala 

k mřížoví, kterého jsem se chytila. Rozhlížela jsem se a krčila čelo. 

„Jsou všechny wraithské lodě stejně stavěné nebo rostlé?“ otočila jsem se k ní, sotva se 

dostala na doslech.  

Pokrčila rameny. „Jak to mám vědět?“ Pátravě se na mě zadívala a čekala nějaké 

vysvětlení mé otázky. 

Než jsem stačila říct něco dalšího, objevila se Teyla v závěsu s Jintem. 

„Neviděla jsi Hallinga a Kanaana?“ ptala se. Jinto zamrkal a popotáhl. Objala jsem ho a 

nenápadně setřela slzičku, která se mu objevila pod okem. 

„Neviděla, ale podívám se po nich,“ slíbila jsem a poslala Jinta k zadní stěně. Nechtěla 

jsem, aby byl moc na očích wraithského důstojníka, který právě přicházel. 

Když jsem k Wraithovi zvedla pohled, můj pocit, že buď vypadají všechny Úly úplně 

stejně, včetně posádky, nebo že jsem v tomto už byla, ještě vzrostl. Zůstala jsem stát co 

nejblíže vchodu a s nádechem se narovnala. Teyla se snažila dostat přede mne jako správná 

vůdkyně svého lidu, ale Erin, která mě stále ještě pozorovala, ji zachytila a odtáhla trochu 

stranou. Něco jí při tom šeptala, ale nestačila jsem postřehnout co, protože jsem se upřeně 

zadívala do očí přicházejícího Wraitha. Moje drzost byla úspěšná a já byla odvedena k veliteli 

lodi.  

Velitel se na mě ani nepodíval. Jenom pokynul rukou na místo, kam jsem si měla 

stoupnout, a dál něco vyťukával na displeji terminálu. 

Nepohnula jsem se dostatečně rychle, tak mě strážný, který stál za mnou, postrčil. Sykla 

jsem nevolí. Velitel znovu pokynul rukou, aniž by zvedl hlavu, a stráž odešla. Počkala jsem, 

až se za ní zavřou dveře a objala jsem velitele, který se právě narovnal, kolem pasu. Zabořila 

jsem mu obličej do kabátu a začala se smát. 

„Neuvěřitelné,“ zamumlala jsem. 



„Ani ne,“ řekl Ace, chytil mě za ramena a odtáhl od sebe. Než mě pustil, přejel mě 

zkoumavým pohledem. „Málem nás sestřelili noví obyvatelé Atlantis. Naštěstí jste zůstali 

dost blízko od původní planety.“ 

„Hledal jsi nás?“ Rychle jsem pátrala v jeho obličeji po nějakých známkách toho, že náš 

rituální souboj neproběhl podle pravidel a přece jenom bude muset nejméně jeden z nás 

zemřít. 

Vycenil na mě zuby. „Měl jsem hlad.“ 

Už jsem se zase usmívala. „A to jsi tak vybíravý?“ 

„Možná,“ pustil mě a otočil se zpět k displeji. 

„Co bude dál? Doufám, že nechceš všechny mé přátele, co zbyli v této galaxii…“ 

nedopověděla jsem. 

„Všechny tvé přátele co zbyli?“ 

Začala jsem vysvětlovat, jak Antikové převzali zpět svoje město, ale v půlce věty jsem 

zmlkla. „Ace? Můžeš mi říct, co s námi se všemi zamýšlíš?“ 

Naposledy se dotkl displeje a konečně se ke mně otočil. „Musel jsem najít jinou planetu na 

doplnění zásob,“ řekl krátce. Pokynul rukou k východu a odvedl mě na chodbu. „Chceš si 

přepočítat všechny své přátele?“ zeptal se ironicky. 

„Jeden jde vedle mě,“ řekla jsem v duchu tak, aby to zachytil jenom on.  

Ušklíbl se a zastavil před velkými dveřmi, u kterých postával Wraith na stráži. Na Aceův 

pokyn se dveře otevřely. 

Ve veliké místnosti byli shromážděni všichni Athosiané, Ronon i Erin. Kanaan se držel 

poblíž Teyly a pomáhal jí uklidňovat několik vyděšených žen. Jinto se spokojeně smál 

s otcovou rukou položenou na rameni. 

Když se dveře otevřely, všichni se k nim obrátili. 

Viděla jsem, jak Ronon zatnul zuby, aby ovládl nutkání vrhnout se na Wraitha. Teyla se na 

něj podívala s tichým varováním a postavila se tak, aby byla mezi svými lidmi a Acem. Erin 

si stoupla vedle ní a zamyšleně se na mě podívala. Nad mým nepatřičným úsměvem 

povytáhla obočí a začala si Ace klidně prohlížet. Předtím se potkali jenom krátce při naší 

záchraně z geniiského vězení a to měla jiné starosti, než si dopodrobna prohlížet Wraitha. 

Stejně tak i on tehdy sice zaznamenal drobnou dívku, která byla v záchranné skupině 

pozemšťanů, ale na bližší seznámení nezbyl čas. 

Když k němu teď zvedla oči prosvětlené stříbrnými žilkami, jenom zalapal po dechu a 

pozorně se na ni zadíval. „Kdo jsi?“ zeptal se.  

„Jsem Erin,“ řekla klidně. 

Ace si ji ještě chvíli prohlížel, pak ustoupil stranou a pokynul jí, aby vyšla z místnosti. 

Následoval ji, aniž by se podíval ještě na někoho jiného. Dveře se za nimi zavřely. 

Teyla ke mně přišla a objala mě. „Báli jsme se o tebe.“ Přitom se ohlédla po dveřích, 

kterými zmizela Erin s Wraithem. 

Jenom jsem zavrtěla hlavou. Nechtělo se mi vysvětlovat, že nám nejspíš nic nehrozí. Ještě 

jsem si nebyla jistá. Navíc jsem měla obavy o Erin. Věděla jsem, že si dokáže poradit v každé 

myslitelné situaci, ale Ace znala jenom z mého letmého vyprávění. Nevěděla, čeho všeho je 

schopen. A já tehdy ještě stále nevěděla, čeho je schopná ona. 

„Jak jste se sem dostali?“ zeptala jsem se a nechala si vyprávět, jak je postupně převedli 

z vězení do této jediné místnosti. S patrným odporem mi ukázali jídlo na nízkém stolku. 

Nechtěli jíst něco, co vyrobil ten, kdo byl jistě sám nedávno sněden. Ale já měla hlad. Po 

krátkém váhání jsem sáhla po kousku pečiva. Bylo čerstvé a křupavé. Ronon mě chvíli 

pozoroval a pak si vzal také. Někteří Athosiané nás stále sledovali s nechutí, ale nebránili 

dětem, aby se najedly s námi. 



Jejich tázavé pohledy se obracely z Teyly ke mně a zpět. Nikdo z nás neznal odpověď na 

nejdůležitější otázku – co bude dál. Hlasy Athosianů postupně utichaly. Posadili se v 

zamlklých hloučcích co nejblíže k sobě.  

Potřebovala jsem chvíli klidu, abych se přesvědčila, že je Erin v pořádku. Nenápadně jsem 

se přesunula ke zdi, také si sedla a opřela se o ni. Když jsem zavřela oči, vrátila jsem se ve 

vzpomínce zpátky pod okno, které dělilo dvě dlouho obývané cely. Sedala jsem tam tak často 

a vzpomínka byla tak živá, že jsem hlasitě vyjekla, když jsem vedle sebe ucítila pohyb. 

Několik Athosianů mi chtělo dělat společnost. Po mém výkřiku se stáhli kousek dál a 

polekaně se po mě dívali. Jenom Jinto se nenechal odradit a sedl si vedle mě. Automaticky 

jsem ho jednou rukou objala a opřela si tvář o temeno jeho hlavy. Jeho otec si sedl z druhé 

strany. 

„Potřebuješ si odpočinout,“ řekl. To nebyla otázka, přesto jsem přikývla. „Nikdo tě nebude 

rušit,“ prohlásil polohlasem, ale rozhodně. Lidé v okolí ztichli a zahleděli se na nás. Tolik 

pozornosti jsem ani mít nemusela. 

Znovu jsem zavřela oči a doufala, že je sledování mé nehybné postavy brzy přestane bavit. 

Chvíli trvalo, než jsem uklidnila myšlenky a mohla se vydat na astrální pouť po wraithské 

lodi. 

 

Erin jsem objevila téměř okamžitě. Její smích se rozléhal můstkem a zamračený Ace se na 

ni díval se zlostným překvapením. 

„Tím mne chceš získat? Nebo snad zmást?“ vrtěla hlavou. Cítila jsem Wraithův údiv a 

počínající vztek a věděla jsem, že Erin to vnímá také. 

„Nechci tě zmást,“ řekl vážně. „Ty neznáš legendy o Proroctví nejstarších Wraithů. Bylo 

jich osm a předpověděli hlavní body života každého Wraitha, který se vyskytne v této galaxii. 

Jsem jedním z mála, který zná svůj osud.“ Jeho pohled na okamžik zaletěl směrem k místnosti 

plné Athosianů a hned se vrátil k Erininým stříbrným očím. „Lidská žena s očima, jako máš 

ty, mne bude provázet od okamžiku, kdy se potkáme. Bude mi pomáhat v mém úsilí. Moje 

zájmy se stanou jejími. Už jsem myslel, že tě nikdy nepotkám,“ dodal tiše. 

„Lžeš,“ ušklíbla se Erin. „Rozhodně s tebou nehodlám sdílet tvé zájmy. Dokonce bych 

řekla, že naše zájmy jsou naprosto rozdílné,“ Naklonila se blíž k němu a zadívala se tak, že o 

krok ustoupil.  

„Ahoj Ájo, jdeš právě včas,“ uslyšela jsem ji. Věděla o mé přítomnosti a uvědomila jsem 

si, že zároveň brání Aceovi, aby mne zachytil. 

„Navíc v tom Proroctví je něco jiného, než mi tvrdíš,“ pokračovala v rozhovoru 

s Wraithem. 

„Nemůžeš ho znát,“ odporoval. 

„Nemusím znát Proroctví o tobě, ale poznám, když se mě někdo pokouší oklamat.“ 

Potřásla hlavou. „Musel by ses mnohem víc snažit, abych to neobjevila. Není pro mě nic 

jednoduššího, než se o znění Proroctví přesvědčit.“ Rozhlédla se po lodi. „Ale ne tady.“ 

Erin byla v pořádku. S Wraithem neměla nejmenší problémy a já jsem si připadala 

provinile, že jsem jim zasahovala do soukromí. Vpád mého vědomí se dal vysvětlit obavou o 

Erinino bezpečí, ale kdybych zůstala déle, bylo by to neomluvitelné. 

Erin se usmála, když jsem se rychle stahovala z můstku. „Zůstaň, tohle je zajímavé,“ 

poslala mi. 

„Povíš mi o tom, až přijdeš.“ 

Vrátila jsem se zpět do místnosti s Athosiany a zamrkala, abych zaostřila na postavy stojící 

okolo mě. „Co se stalo?“ 

Místo, aby si mě přestali všímat, všechny hlavy byly otočené mým směrem. Tichý hovor 

zmlknul. Teyla klečela proti mně a Ronon byl připraven na mě skočit při každém podezřelém 

pohybu. 



„Kde jsi byla?“ zeptala se Teyla hlasem plným napětí. 

Nechápavě jsem na ni pohlédla. 

„Tvé tělo tady zůstalo, ale ty jsi byla někde jinde,“ vysvětlila a upřeně se na mě dívala. 

Nepatrně jsem přikývla. „Měla jsem starost o Erin,“ řekla jsem. „Je v pořádku,“ doplnila 

jsem na její tázavý pohled. Viditelně si oddechla.  

„Tak jsi to nakonec dokázala,“ řekla a zvedla se. Ronon se trochu uklidnil, ale pořád mě 

zamračeně pozoroval. 

Chvíli mi trvalo, než jsem si vzpomněla na naše dávné pokusy s meditací. „Jenom na 

krátkou vzdálenost,“ kývla jsem. Po mém návratu z geniiského vězení jsme v našich sezeních 

nepokračovaly a já se před Teylou nikdy nezmínila o svých pokrocích v této oblasti. 

Netrpělivě jsem čekala na návrat Erin. Doufala jsem, že kdyby potřebovala pomoc, dokáže 

si o ni říct stejně, jako jsem ji já dokázala najít. 

Když se o mě Athosiané přestali zajímat, ulevilo se mi. Znovu jsem zavřela oči a tentokrát 

chtěla opravdu odpočívat, když jsem těsně u ucha uslyšela Hallingův hlas. 

„Proč tě královna propustila a nás odvedli sem? Nemá hlad? Nebo se rozhodla ušetřit tě? 

Ušetří nás všechny nebo jenom tebe? Jaký by k tomu měla důvod?“ 

Pootočila jsem k němu hlavu a zadívala se mu zblízka do obličeje. „Tato loď nemá 

královnu, ale velitele.“ Rychle jsem přemýšlela, co ještě můžu prozradit. „Trochu se známe,“ 

dodala jsem váhavě. „Doufám…,“ nechala jsem větu nedopovězenou. Ještě pořád jsem 

nevěděla, co s námi Ace zamýšlí. Kromě toho, že se pokouší přesvědčit Erin, aby s ním 

zůstala a pomohla mu v jeho dalekosáhlých a sebestředných wraithských plánech. 

„Doufáš?“ Halling mírně zavrtěl hlavou. „Tváří v tvář Wraithům všechna naděje, doufání a 

víra ztrácí význam.“ 

Dotkla jsem se prstem sponky, kterou jsem měla ve vlasech a usmála se. „Naděje je 

vždycky.“ Opět jsem zavřela oči a nechala tělo i hlavu odpočívat. Tentokrát se mi to povedlo. 

Aspoň chvíli. 

 

Dveře se otevřely a Ace vstoupil. Přejel nás pohledem, zastavil se u Teyly a pokynul. 

„Pojďte. Všichni.“ Zachmuřeně si Athosiany měřil, jak procházeli kolem něho. Wraithská 

stráž je doprovázela lodí k rampě v hangáru. 

Zamíchala jsem se mezi hlouček žen, ale Aceova ruka mě neomylně chytila za zápěstí. „Ty 

zůstaneš se mnou.“ 

Stáli jsme u dveří a čekali, až všichni vyjdou. Pak jsme se vydali za Kanaanem, který šel 

poslední. Proud lidí pomalu postupoval lodí do místa, kde se všichni zarazili a nechtěli jít dál. 

V chodbě, kudy nás vedli, bylo několik zamřížovaných otvorů, ze kterých na nás vztahovali 

ruce neznámí lidé. Volali o pomoc a prosili, abychom je pustili ven. 

„Pokračujte!“ řekl Ace dostatečně hlasitě, aby ho bylo slyšet přes prosebné hlasy. 

Teyla se prosmýkla k nám a s očima rozšířenýma hrůzou ukázala k celám. „Vezmeme je 

s sebou do naší vesnice. Postaráme se o ně.“ 

Ace se k ní obrátil. „To nebude třeba. Běžte nebo se k nim přidejte.“ 

Teyla zbledla, ale stále opakovala „Nechte je jít s námi.“ Ronon se postavil vedle ní a 

zuřivě si Ace měřil. Ten pohlédl na jednoho z Wraithů a před vyděšenými Athosiany se 

otevřela další prázdná v řadě místností, opatřených mříží. 

„Nebudu vám dávat na výběr dvakrát. Běžte!“ zazněl příkrý pokyn. 

Teyla se ohlédla po Athosianech a po lidech za mřížemi. Otočila se a bez dalších protestů 

vykročila chodbou dál. Ostatní ji tiše následovali. I lidé v celách zmlkli. Ruce jim klesly, když 

pochopili, že je nikdo nezachrání. 

Nemohla jsem odtrhnout oči od malé kudrnaté holčičky, která stála hned u mříží a beze 

strachu si nás prohlížela. Až Aceovo trhnutí za zápěstí mě probralo. Podívala jsem se na něj.  

Jen zavrtěl hlavou a táhl mě pryč. 



U vchodu do hangáru na nás čekala Erin. Ace se postavil vedle ní, prsty pořád obemknuté 

kolem mé ruky. Athosiané vyšli na rampu, kde se obvykle vykládal náklad Šipek, a zastavili 

se. Dál cesta nevedla, pokud by se nechtěli vrhnout do propasti pod sebou.  

Tři Šipky nám těsně za sebou proletěly nízko nad hlavami a všichni na rampě zmizeli. 

Wraith se otočil k Erin. „Vyloží je ve vesnici, jak jsem slíbil.“ 

Erin přikývla a vykročila na prázdnou rampu. 

„Počkej,“ vyhrkla jsem a otočila se k Aceovi. Pořád jsem před očima viděla tvář toho 

děvčátka. „Pošli ji s Erin, půjdu na její místo.“ Věděl, o kom mluvím. 

„Ne,“ zavrtěl hlavou. 

Erin se k nám vrátila a tázavě se na mě podívala. Jedinou krátkou větou jsem jí vysvětlila 

situaci. Trochu nešťastně se na mě podívala. „Proč musíš všechno komplikovat?“ Otočila se 

k Aceovi. „Vezmu ji.“ 

Mračil se, ale vykročil bez protestů zpátky. 

V cele všichni ztichli, když jsme se před ní zastavili. Kudrnatá hlavička byla schovaná 

mezi ostatními, ale brzy jsem jí objevila. Ace beze slova otevřel mříž a Erin natáhla ruku 

k dítěti. 

„Pojď,“ řekla tiše. Zvedla oči a zaměřila se pohledem na její matku. „Odvedu ji odtud 

pryč.“ 

Když děvče vyšlo, chtěla jsem se vmísit mezi zajatce, ale Ace mi pořád svíral zápěstí a 

nehodlal je pustit. Mříž se zavřela. Doprovodili jsme Erin s děvčátkem na rampu a sledovali, 

jak je Šipka přenesla do úložného prostoru a odletěla. 

Podívala jsem se na svou ruku, která okolo kloubu na zápěstí získávala namodralý nádech. 

„Nepotřebuju vodítko,“ řekla jsem. „Půjdu sama.“ 

Ani se po mně neohlédl a odvedl mě do jedné z prázdných cel. Zarazila jsem se před ní a 

začala vrtět hlavou. „Ne. Mříže už ne,“ šeptala jsem a odtahovala se. Kdyby mě pořád 

nedržel, utekla bych. Představa prázdného zamřížovaného prostoru ve mně vzbuzovala odpor 

a hrůzu, které jsem si do té doby neuvědomila. 

„Chceš raději společnost?“ zeptal se Ace a odvedl mě o kousek dál. Byla to ta samá 

místnost, kterou otvírali před Athosiany, když se snažili pomoci uvězněným lidem. A nebyla 

prázdná. Halling seděl v koutě s hlavou v dlaních. Když se mříž rozjela do stran, zvedl se. 

S pohledem upřeným na něho jsem pomalu vešla dovnitř. Sevření mé ruky konečně 

povolilo. Slyšela jsem, jak se mi mříž zaklapla za zády. Neotočila jsem se, dokud jsem 

nedošla až k protější stěně. Ace stál na chodbě a zamyšleně se na nás díval. 

„Proč?“ zeptala jsem se ho s rychlým pohledem na Hallinga. 

„Dva lidi jako pojistka, aby se Erin vrátila s odpovědí. Tak zní dohoda,“ řekl mi 

myšlenkou, otočil se a odešel. 

„Všichni ostatní jsou pryč. Kde je teď tvá naděje?“ Halling se posadil zpět na místo, odkud 

se zvedl. 

 „Ostatní…,“ začala jsem vysvětlovat, ale pak jsem se zarazila. Sedla jsem si vedle něj a 

prohlížela si otlaky na zápěstí. 

„Už jsou nejspíš mrtví. I můj syn,“ dořekl a sklopil hlavu. 

„Věřím, že ne,“ odporovala jsem. 

„Víra!“ skočil mi podrážděně do řeči. 

Zmlkla jsem. Objala jsem si kolena rukama a zadívala se před sebe nepřítomným 

pohledem. Vedle mě se ozval jenom občasný tichý povzdech. 

 

„Jak můžeš spát?“ ozvalo se nade mnou. 

Ještě trochu omámeně jsem se rozhlížela kolem sebe. Ležela jsem stočená do klubíčka na 

zemi v Úlu a od zbytku lodi mě oddělovala hustá mříž. Halling chodil sem a tam a každou 

chvíli se netrpělivě podíval ke dveřím. 



„Někoho čekáš?“ zeptala jsem se a posadila se. 

„Ten Wraith, který tě přivedl,“ začal a znovu vrhl rychlý pohled na chodbu, „už tady 

několikrát byl. Vždycky sem nahlédl a zase odešel. Jsem z něho nervózní.“ 

Přešel pár kroků a zastavil se. „A křik odvedle,“ pohnul rukou směrem, kde byly místnosti 

s vězni. „Ozýval se téměř nepřetržitě, ale pak začal slábnout a teď je už dlouho ticho.“ 

Dalšími několika kroky přešel až ke mně. Zastavil se, podíval se na mě dolů a pak si sedl 

vedle na zem. 

„Pořád myslím na Jinta,“ přiznal tiše.  

„Já taky,“ zamumlala jsem. „A nejenom na něj.“ 

Ace vstoupil do dveří. Halling seděl vedle mě se skloněnou hlavou a já ho objímala kolem 

ramen. Wraithovi se zablesklo v očích a přistoupil k nám. 

„Pojď,“ ukázal na mě. 

Chtěla jsem se zvednout, ale Halling se vymrštil dřív. „Už jsi mi vzal syna!“ vykřikl. „To ti 

nestačí?“  

Překvapeně jsem se na něho podívala. Takovou reakci jsem nečekala. Wraith se zatvářil 

spokojeně a natáhl ke mně ruku. Chytila jsem se jí a vstala. Zatočila se mi hlava, zapotácela 

jsem se a opřela se o Ace. Koutkem oka jsem zahlédla pohyb. Halling k nám napřáhl ruce, 

jako by mne chtěl Wraithovi vytáhnout z náruče. 

Wraith mě chytil v pase, o krok ustoupil a zasyčel. 

„Co to děláte?“ zeptala jsem se překvapeně. 

Chtěla jsem se odtáhnout, ale Ace mě držel pevně. Jeho žluté oči byly tak blízko, že jsem 

viděla světýlka potěšení z našeho, pro něj zřejmě zábavného, chování. Odtáhl mě o kus dál, 

zůstal stát tak, aby na nás Halling dobře viděl a výsměšně se na něj zadíval. Pak přiblížil svůj 

obličej k mému. 

Kousla jsem se do rtu, abych nevyprskla smíchy. 

„Co to zkoušíš?“ Odvrátila jsem hlavu, abych neviděla Hallinga, jak se na nás dívá 

s úžasem a odporem zároveň. 

„To jsou jeho představy,“ Ace se pobaveně šklebil, když mi nos téměř strkal do ucha. 

„Prosím tě, už dost.“ Nahlas jsem se rozesmála. „Takhle to vypadá, když se Brouček dobře 

nají a chce se bavit?“ zeptala jsem se. Ani jsem nevěděla, jestli jsem to neřekla nahlas. 

Konečně mě pustil a pokynul nám oběma ke dveřím. 

Halling si nás měřil nedůvěřivým pohledem. Pokrčila jsem směrem k němu rameny a šla 

za Acem chodbou na můstek. Halling se pomalu a nerozhodně vydal za námi. Otočila jsem se 

k němu. 

„Říkala jsem, že se trochu známe. Měl to být vtip.“ Pohled mu klouzal ze mě na Ace a 

zpátky a pořád se tvářil znechuceně, ale přidal do kroku, aby nás dohonil. 

 

Na můstku na nás čekala Erin. Stála uprostřed místnosti s rukama založenýma před sebou a 

trochu pohrdavě si Ace změřila, když jsme vešli. Kývla jsem na Hallinga a odvedla ho 

stranou.  

Mezi Erin a Wraithem vládlo napjaté ticho. Ace zůstal stát blízko dveří a ruce se mu 

sevřely v pěst. Vnímala jsem, že mezi nimi dochází k rychlé komunikaci, ale nerozuměla jsem 

jí. Ani jsem se o to nesnažila. Jenom jsem se ještě víc stáhla a přesunula se tak, abych měla 

ústupové dveře na dosah. Halling se držel u mě.  

„Tak já ti to řeknu nahlas,“ řekla Erin s očima upřenýma do Wraithových zúžených zornic. 

„Znám Proroctví o tobě. Vím, co chceš, a taky vím, proč se mne tak snažíš získat. Ale s mojí 

pomocí svých cílů nedosáhneš. Drž se slov Proroctví. My dva se máme pouze potkat. O 

spolupráci nebo pomoci tam není ani slovo.“  

Ace zavrčel. „Můžeš mi pomoci. Musíš!“ 

Erin zavrtěla hlavou. „Já ne. Ty víš, kdo ti pomůže. Proč si to nepřiznáš?“ 



Ace udělal pomalý dlouhý krok ke středu můstku, pak další. Už byl nepříjemně blízko mne 

a Hallinga. Pohnul se tak rychle, že jsem to skoro nepostřehla. Halling odletěl a zůstal ležet na 

zemi. Mě Ace chytil za vlasy a přitáhl před Erin. 

„Čím tě přesvědčím?“ Držel mě tak, abychom byli oba k Erin čelem. Jeho prsty se dotkly 

mého krku, pak sjely níž. Zastavily se až tam, odkud Wraithové čerpali lidskou energii. Jejich 

lehký dotek jsem přestala vnímat. Když jsem sklopila oči, uviděla jsem, jak se chvějí kousek 

od mé kůže.  

Erin pokrčila rameny. „Dělej si, co chceš. Nemohu ti pomoci.“ Ani náznakem nedala znát, 

kolik toho ví o našem rituálním souboji a jeho důsledcích. 

Ace si to vyložil po svém, prudce mě obrátil čelem k sobě a rozpřáhl se. Než stačil 

zaútočit, Halling, který se mezitím zvedl ze země, se s výkřikem vrhl mezi nás. Zůstala jsem 

stát a vyděšeně sledovala nerovný zápas, odehrávající se těsně přede mnou. 

Halling držel Wraitha za pravé zápěstí a kroutil mu s ním, jako by mu chtěl utrhnout ruku. 

Wraith s ním mával ze strany na stranu, ale ani to Hallinga nepřinutilo ruku pustit. Když si ho 

Ace přitáhl k sobě a chytil ho levačkou za krk, Erin se zamračila. 

„To stačí,“ řekla ostře. 

Oba se na ni zadívali. Přistoupila k nim a jediným pohybem je odtrhla od sebe. Nechápala 

jsem, kde se v ní vzalo tolik síly. Halling ustoupil ke mně a mnul si pochroumaný krk. 

„Další wraithský vtip?“ syknul na mě rozzlobeně. 

Ace se nechtěl vzdát tak snadno. Udělal půlkrok směrem k nám, ale tentokrát ho za ruku 

chytila Erin. Zasyčel a chtěl pokračovat. Malým nenápadným pohybem mu ruku otočila tak, 

že se ocitl před ní na kolenou, dlaň stočenou do nepřirozeného úhlu. Sklonila se k němu a 

něco mu neslyšně šeptala. Viděla jsem, jak mu napětí v těle povoluje. Erin pustila jeho 

zkroucenou ruku a Wraith vstal. S nádechem se co nejvíce narovnal a se zřejmým 

sebezapřením důstojně pokynul. 

„Můžete odejít.“ 

Erin na nás kývla a jako první vykročila k rampě v hangáru Šipek. 

Mezi dveřmi jsem se s tázavým pohledem otočila. Erin tiše sykla a její netrpělivé gesto mě 

popohnalo chodbou. Možná se dozvím někdy jindy, koho Ace hledal mezi obyvateli Atlantis, 

ale teď na to nebyla vhodná chvíle. Erin se podařilo přesvědčit ho, že opravdu zná Proroctví a 

dokáže ho jako jedna z mála pochopit. Nezbývalo mu nic jiného, než dodržet slib a všechny 

nás propustit, ale to neznamenalo, že je to pro něj jednoduché. 

 

Vyložili nás na blízké louce. Zadívala jsem se do míst, kde Šipka zmizela v mracích. 

Zůstal po ní jenom drobný vír, který se rychle rozplynul. 

„Otče!“ ozval se výkřik směrem od vesnice. Jinto se k nám hnal svou nejvyšší rychlostí. 

Sotva se s otcem přivítal, táhl ho za sebou do osady. „Pojď, chci ti někoho ukázat.“ 

Za prvním stanem vykukovala malá hlavička plná vlásků stočených do kaštanových 

ruliček. Když děvčátko uvidělo Erin, zavýskalo a rozběhlo se k ní.  

„Giney,“ napřáhla k ní Erin ruce. Giney ji objala, ale hned na to se připojila k Jintovi. 

Vzala ho za ruku a s vážným výrazem se vydala ke stanu, který obýval společně s Hallingem. 

Jinto se ohlédl po otci a spokojeně se zazubil. 

„Vždycky si přál malou sestřičku,“ usmál se Halling. „To je jedna z těch lidí z lodi?“ 

obrátil se na nás. 

„Jediná, co přežila,“ přikývla Erin. „Díky Andoriel,“ dodala ještě s nepatrným zavrtěním 

hlavy. Věděla jsem, že jsem jí tím přidělala další starosti v i tak dost napjaté situaci, ale 

nelitovala jsem. Jinto byl šťastný, Halling se usmíval a Athosiané byli zpátky ve své vesnici. 

Erin nezůstala ve wraithské lodi a já si zase chvíli budu vážit klidného života. 



Když nás čekal ten klid, věděla jsem, že potřebuji od Erin několik odpovědí, kterým se jí 

zatím dařilo vyhýbat. Ucítila jsem její rychlý pohled. Odhadovala, jak dlouho ještě vydržím 

čekat. Dlouho ne. Bylo příliš mnoho otázek a jen málo uspokojivých odpovědí. 

 

 Dotazy počkaly, než jsme se za pár dní vydaly na dlouhou cestu do neznáma neobydlené 

planety. Když jsme se vrátily, byla moje zvědavost uspokojená a úžas a obdiv k mé nejlepší 

přítelkyni nezměrný. I já jsem měla pár věcí na vysvětlování, ale proti jejím zážitkům a 

zkušenostem, které získala zatímco jsem byla u Geniiů, jsem si připadala bezvýznamná. Už 

jsem chápala, proč Ace v její přítomnosti zapomněl na všechno ostatní, a chtěl ji získat na 

svou stranu.  

Po našem návratu nám Kanaan sdělil, že se vrátil plukovník Sheppard s doktory Weirovou, 

McKayem a Beckettem. Vzali s sebou Ronona a Teylu a letěli zachránit Atlantis před vpádem 

replikátorů. Začalo to vypadat, že se brzy vrátíme do našeho Města na hladině oceánu a 

budeme pokračovat v průzkumu galaxie Pegas. 

 

 

 

 



26. Labyrint 

 „Haló!“ plukovník John Sheppard se otáčel kolem dokola v naprosté tmě. 

„Je tu někdo?“ ozvalo se z dálky. 

John rozsvítil světlo na P-90 a přejel jím před sebou. 

Dlouhá chodba ze světlého kamene se ztrácela v nedohlednu. Na podlaze se třpytila vrstva 

jemného písku. 

„Já jsem tady,“ ozvalo se těsně za Johnem. Prudce se otočil a couvnul, zbraň připravenou 

k výstřelu. 

“Klid, Shepparde, máme mnohem větší problémy, než jeden druhého.“ Velitel Acastus 

Kolya se opíral o zeď. Když na něj plukovník posvítil, zvedl ruku, aby ho světlo 

neoslepovalo. Udělal dva kroky doprostřed chodby a zahleděl se Johnovi přes rameno do tmy. 

„Kdo to byl?“ 

John se znovu obrátil a pomalu vykročil tam, odkud se před chvílí ozvala odpověď na jeho 

volání. Po několika krocích se ve světle taktické svítilny objevila ležící postava. „A sakra,“ 

vypadlo z Johna, když se nad ní sklonil.  

Na zemi ležel muž v uniformě geniiského vojáka a oběma rukama si svíral hrdlo. Tvář měl 

bílou a zkroucenou v křeči. 

Kolya zůstal stát nad nimi. „To byl Riko,“ zašeptal. „Kde se tu vzal? Je mrtvý?“ 

Sheppard přikývl, pak se napřímil a zadíval se na Kolyu. „Mě by spíš zajímalo, kde ses tu 

vzal ty. A nemáš být náhodou taky mrtvý?“ 

Kolya se rozesmál. „To, žes mě trefil, ještě neznamená, že jsem umřel.“ Aniž by se znovu 

podíval na mrtvolu na zemi, vydal se pomalu chodbou dál. 

John se rozhlédl. V ruinách chrámu, který zkoumali předtím, než se ocitl tady, s ním byla 

určitě ještě Andoriel. Bláznivá knihovnice, pomyslel si. Pořád na něco sahala. Rozběhl se za 

ní, když se přiblížila k otvoru ve zdi. Určitě by se jím nikam neprotáhla, na to byl moc malý, 

ale vedle něj byl na zdi nějaký neznámý symbol. Právě k němu natahovala ruku, když jí za ni 

chytil. A pak - pak se setmělo a byl tady. Ať už tady znamená kdekoli. Ale jestli je tu on, 

měla by tu být i Andoriel. Znovu se otočil okolo osy a světlem zapátral na obou stranách 

chodby. Nic.  

„Tady to končí,“ ozval se hlas velitele. Sheppard k němu došel. Chodba byla uzavřena 

rovnou zdí ze stejných kamenných desek, jako její stěny. Žádný náznak dveří ani jiného 

otvíracího mechanismu nebo stopa po otvoru, kterým by se dalo postupovat dál. Oba se ve 

stejnou chvíli otočili a vykročili chodbou na druhou stranu. Minuli ležícího Rika a 

pokračovali ještě několik desítek metrů, než narazili na stejný problém. Chodba končila holou 

stěnou. 

„To přece nedává žádný smysl,“ uvažoval plukovník nahlas. Kolya stál se založenýma 

rukama a mlčky se na něj díval. 

„Jaký smysl?“ ozval se nový hlas. 

John došel k místu, odkud hlas zazněl. „Kde jsi?“ zeptal se zmateně. Chodba byla prázdná. 

„Trochu kreativity, Shepparde. A uhni,“ řekl vesele hlas těsně u něho.  

John už ho poznal. „Andoriel? Ájo!“ Pořád se rozhlížel, ale z místa se nepohnul. Až když 

ho zasypala hrst písku, zvedl oči a rychle ustoupil. 

Ájina hlava vykukovala z otvoru ve stropě. Ruce měla spuštěné dolů a držela v nich 

kamennou desku. „No konečně,“ vydechla a desku pustila. „Už jsem se bála, že ji neudržím a 

přistane ti na hlavě.“ 

Její hlava zmizela a místo ní se objevily nohy. Andoriel se spustila do podlaží, kde byl John 

a Kolya. „Ahoj Johne, Acaste,“ pozdravila. Po tváři jí přeběhl údiv, když uviděla velitele, ale 

jeho přítomnost nijak nekomentovala. „Tak kde to jsme?“ 

„Neměla bys to vědět ty, když jsi nás sem nejspíš dostala?“ zeptal se podrážděně John. 



Ája si ho už nevšímala. Dívala se na otvor ve stropu a na podlahu pod svýma nohama. 

Mračila se. „Tam nahoře bylo vidět dobře,“ mumlala. „Můžeš to vypnout?“ ukázala na 

svítilnu u Sheppardovy zbraně. 

„Tady nebylo vidět nic,“ řekl John, ale světlo zhasnul. Kolem se rozlila temnota jako černý 

inkoust. Chvíli stáli a snažili se rozkoukat.  

Kolya se začal smát. „Měl bys to znovu rozsvítit, Shepparde, než si někdo ublíží.“  

„Zmlkni, Acaste.“ Andoriel se sklonila, zvedla hrst písku a nechala ho protékat mezi prsty.  

Jemně zajiskřil. Přistoupila ke stěně a přejela po ní dlaní. Za rukou jí zůstala světlá čára, která 

postupně jasněla. John přešel ke druhé straně chodby a položil na ni ruce. Když je odtáhl, 

stopy jeho prstů se začaly zlatě třpytit. Ája mezitím postupovala celou chodbou a po zdi vedle 

ní se táhly zářící body, jak poklepávala rukama na stěnu. Zdi, uzavírající chodbu, se vyhnula a 

pokračovala na druhé straně zase zpátky. Tělo geniiského vojáka s povzdechem obešla 

širokým obloukem.  

Plukovník i Kolya stáli na původním místě. John se rozhlížel, mhouřil oči a snažil se přijít 

na to, jak se dostanou pryč. „Co je o patro výš?“ zeptal se Andoriel, když dorazila zase k nim.  

Ája se rozhlédla. „To samé, jenom o kousek menší. Tohle,“ ukázala na kamennou desku, 

která ležela pod otvorem ve stropě, „bylo asi uprostřed. Ale nevím to úplně jistě.“ Naklonila 

hlavu na stranu a došla doprostřed chodby. Klekla si a začala odhrabávat písek. 

„Myslíš, že…,“ začal John, ale zarazil se, když ho velitel minul a přešel k Áje. Raději se 

vydal za ním. 

„Ano,“ řekl Acastus. „Tady.“ 

Andoriel se konečně prohrabala skrz písek až k podlaze chodby a prsty opatrně objížděla 

jednu kamennou desku. Když se nad ní oba muži zastavili, zvedla hlavu. 

„To je od vás milé, že mi jdete pomoct.“ Sedla si na paty a zadívala se na ně. Ani jeden se 

nepohnul. Chvíli je pozorovala, pak se zvedla a oprášila si kolena. Acastus se už zase opíral o 

stěnu se založenýma rukama a John na něj mířil. Potlačila touhu, vrátit se o patro výš, tam, 

odkud přišla, a oba muže nechat svému osudu. Protočila oči. „Vážně chcete všechnu práci 

nechat na mě?“ zeptala se zklamaně a znovu si klekla. Zapřela se prsty na jedné straně 

kamene a vší silou zatlačila. Deska se pohnula. Teď už ji mohla snáze vzít a pomalu odklopit. 

Uchopila ji pevněji a opřela o zeď vedle Kolyi. 

„Zvláštní,“ zamumlala a dotkla se další desky, která se objevila pod tou první. Nebyla 

pevná, rozsýpala se jí pod prsty na jednotlivá zrnka, jako by byla z jemného písku, který byl 

všude kolem. Hrábla do ní a celou hrst písku odložila vedle otvoru. Písečná deska se zase 

vyrovnala.  

„Co je tohle za nepořádek?“ mračila se a začala hrabat oběma rukama. Písek se pod jejími 

pohyby zase hned rovnal do hladké plochy. Znovu ho nabrala a odložila stranou. Tak 

pokračovala ještě několikrát, než zase zvedla hlavu. 

„Říkal jsi ano,“ podívala se na velitele. Pořád se opíral o zeď a sledoval hlaveň 

Sheppardovy zbraně, která mířila doprostřed jeho hrudi. Sklopil k ní pohled. „Když jsem 

začala odstraňovat písek, říkal jsi ano, tady,“ opakovala Andoriel. „Co to mělo znamenat?“ 

Kolya pokrčil rameny a vrátil se k pozorování zbraně. 

„Johne,“ oslovila plukovníka. Ten se na ni ani nepodíval. „Můžeš mi pomoct? Prosím.“ 

„Tenhle chlap by měl být mrtvý,“ zavrčel. „Zastřelil jsem ho. Střelil jsem ho do srdce. Jak 

se objevil tady? A proč jsme tu my?“ 

Ája se znovu zvedla a udělala krok k Johnovi. Hromady písku kolem odstraněné desky 

nebyly stabilní. Povolily jí po nohou a ona s výkřikem spadla na písečný plát pod odstraněnou 

deskou. Okamžik na něm ležela a pak propadla dolů. John k ní natáhl ruku, ale už bylo pozdě. 

Prsty zavadil o její rukáv a než ho stačil sevřít, byla pryč. 

„Zatraceně!“ vykřikl. Už zase se mu ztratila. Jestli se utopí v tekutém písku, budou 

problémy. Už jednou ji nechal skoro umřít při útěku z vězení. Andoriel měla sklon se ztrácet a 



Shepparda to rozčilovalo. Konečně odložil zbraň, lehl si na zem a zabořil ruku co nejhlouběji 

do písku, ve kterém Ája zmizela. Velitel se svezl do dřepu a naklonil se k Sheppardovi. 

„Nevzdávej to, Johne,“ šeptal, když plukovník šátral rukou a snažil se ji dostat ještě níž. 

„To je divný,“ bručel John. Celou paži mu svíral písek, až se mu málem zastavil krevní 

oběh, ale jeho prsty visely volně v prostoru a nenarážely na žádný odpor. 

„Co se děje?“ ptal se Kolya. 

John se mračil a pořád se snažil najít pod prsty nějakou oporu. Něco ho za ně uchopilo a 

táhlo dolů. Zapřel se druhou rukou o podlahu, ale písek mu klouzal pod dlaní jako led. Tah na 

okamžik povolil a pak ucítil prudké trhnutí. Zatnul zuby úsilím udržet se mimo dosah zrádné 

písečné pasti. Marně. S tlumeným zaklením se svezl přes okraj. Ještě ucítil, jak se ho za 

rameno chytila Kolyova ruka a oba se ponořili do písku.  

Když propadli do dalšího podlaží, Sheppard klepal hlavou a prskal, protože měl písek 

všude. Andoriel ho ještě pořád držela za ruku. Poznal ji podle parfému, který byl sice 

příjemný, ale dost výrazný. 

Vznášeli se v temnotě ve stavu beztíže.  

„Bude fungovat dotyk na rozsvícení stěn?“ zeptala se Ája. Natáhla druhou ruku před sebe a 

chytila se Johna za bundu. Odlétala někam dozadu a táhla ho za sebou. „Ještě jsem tady 

žádnou nenašla. Nejdřív jsem tě chtěla dostat sem. A kde je Acastus?“ 

John volnou rukou sáhl po zbrani. Chtěl rozsvítit světlo. Mezi rty mu unikla další kletba. 

Zbraň zůstala ležet nahoře vedle odstraněné desky. Nebo – „Kolyo!“ zavolal. Věděl, že velitel 

propadl zároveň s ním. Jestli se předtím zmocnil zbraně, plukovníka nejspíš čeká boj. Žádná 

odpověď se neozvala. 

Ája se ho držela jako klíště a oba se pomalu pohybovali černou prázdnotou. „Acaste?“ 

zavolala taky. „Můžeš nám prosím rozsvítit?“ Ticho, které nastalo po její prosbě, se Johnovi 

ani trochu nelíbilo. Pak se ozvalo klapnutí. Ájiny boty narazily na tvrdý povrch. Odrazila se a 

letěla k plukovníkovi. Už na sebe viděli. Náraz jejích podpatků zažehl plamínky, které se 

v pásu rozběhly po zdi a osvětlily okolí.  

Nebyli v chodbě, ale v obdélníkové místnosti, ze které vedly tři východy. Troje zavřené 

dveře vedle sebe na jedné dlouhé stěně a každé byly označeny symbolem. 

Hořící stužka proběhla kolem stěn, vrchem obkroužila všechny dveře a ukázala jim několik 

kruhů, rozmístěných po stěnách a stropu místnosti. John okamžitě sáhl po nejbližším a 

zastavil jejich pohyb.  

Velitel se vznášel v jednom z rohů. Sheppardovu zbraň u sebe neměl. Přidržoval se kruhu a 

rozhlížel se po místnosti. „No, Pozemšťané, co vy na to?“ 

„Brnkačka,“ ušklíbl se John. Přitáhl Andoriel k sobě a postrčil ji k jednomu z kruhů u 

zavřených dveří. Pak se sám odrazil a doletěl k dalšímu. 

Ája si volnou rukou přejela po několika kapsách vesty a usmála se. „Jasně,“ řekla si pro 

sebe a vytáhla smotaný provázek. Uvázala ho ke kruhu a opatrně se vydala k Johnovi. I ten se 

usmíval. 

„Dobrý nápad,“ řekl a zachytil ji, když letěla kolem. Propojili tolik kruhů, na kolik jim 

provázek vystačil a díky tomu měli dobrý přístup ke všem dveřím a jejich symbolům. 

„Nechceš se připojit?“ zeptala se Andoriel Kolyi. Odrazil se ode zdi, u které se vznášel a 

zachytil se jednoho kruhu u dveří. „Říká ti to něco?“ ptala se ho Ája a ukazovala na symboly.  

Zavrtěl hlavou. „Bohužel, nic.“ 

„Mně ano,“ zamumlal John a mračil se, jak se snažil si vzpomenout. 

„Neříkej to,“ rozesmála se Andoriel. „Jestli sis vzpomněl na elfské písmo pana Tolkiena, tak 

to už mě napadlo taky. I kdyby to tak bylo, ničemu to nepomůže, protože jsou všechny tři 

znaky stejné.“  

John se na ni překvapeně podíval. „To je ono,“ vydechl. „Ale to není možné,“ pokračoval 

pod Ájiným pobaveným pohledem. 



„Nebo je?“ ozvala se Ája. Už se nesmála. Než stačil plukovník zareagovat, přejela 

zamyšleně prstem po nejbližším symbolu. John jen zalapal po dechu a čekal, co se zase stane. 

Dveře se trochu otřásly, celé zajely do zdi a zmizely. Místo nich se objevil tmavý otvor. 

Symbol, kterého se Ája dotkla, se rozzářil zeleným světlem a zmizel. 

Chvíli se do otvoru dívali, ale nebylo vidět dál než na pár centimetrů, osvětlených 

plamenným pásem z místnosti. Kolya se rozhlédl a ukázal na něco u protější stěny. „Zkus 

tohle.“ 

John se podíval udaným směrem a uviděl malý pískovcový kamínek, vznášející se několik 

centimetrů od stěny. Vyměřil si let, aby se blízko úlomku chytil kruhu na zdi, a když letěl 

zpět, mrštil kamínkem do otvoru. Naštěstí se vzápětí chytil kruhu u dveří a posunul se ke 

straně. Kamínek velikou rychlostí proletěl zpátky do místnosti a zabořil se hluboko do protější 

stěny. Jen těsně minul železný kruh a vyštípl další kus křehké skály. Ten se už jen zvolna 

vznášel ke stropu. 

„To bylo těsný,“ vyjekla Ája. Automaticky se odtahovala od otvoru. Zdí projel lehký otřes, 

který jim v rukou roztřásl kruhy, a přes otvor s rachotem sjela tmavá deska. 

„Tak zelenou očividně ne,“ konstatoval Kolya. 

Andoriel se na něj ušklíbla. „Zkus to ty,“ navrhla mu. Kolya jen zavrtěl hlavou a podíval se 

na Johna. Ten se tvářil kysele, ale přesunul se k dalšímu symbolu a přejel po něm rukou. Ode 

dveří se držel v uctivé vzdálenosti. Symbol zazářil červeně a dveře se otevřely stejně, jako ty 

předchozí. Plukovník opatrně nakoukl přes hranu otvoru. 

„Pozor,“ řekla Ája. Přeručkovala k němu, pevně uchopila kruh a druhou rukou ho chytila 

vzadu za opasek. Ohlédl se po ní. Nohu měla zapřenou o zeď a tvářila se soustředěně. 

Napadlo ho, jestli nedokáže číst myšlenky. Už několikrát se přistihl při podobných úvahách, 

když byl dosahu ten Wraith, co s ním utíkali z geniiského vězení. Wraith a Ája se při útěku a 

hlavně o pár týdnů později při tom podivném rituálním souboji chovali, jakoby spolu vedli 

neustálý dialog bez použití hlasitých slov, a své jednání přizpůsobovali jeden druhému. 

Rozhodl se, že až se odtud dostanou, zatlačí na ni, aby mu prozradila tajemství jejich 

propojení. Zatím je nejdůležitější cesta ven.  

Zahákl prsty za okraj otvoru a hlavu vsunul několik centimetrů dovnitř. Uslyšel vzdálené 

hučení, které se pomalu blížilo. V dáli se objevil červený bod a pomalu rostl. Když Johnovi 

došlo, co vlastně vidí, leknutím se pustil a odrazil se od stěny. Ája ho krátkým obloukem 

přetáhla až za sebe, co nejdál ode dveří, kterými za okamžik vyrazil proud ohně. John se 

chytil provázku a přitáhl ji k sobě.  

Oheň neutichal. 

„Proč jsme nezačali těmi třetími?“ ptala se Andoriel a schovávala si obličej v dlaních a 

v Johnově bundě, aby ho ochránila před pálícími plameny. Odtáhla prsty z očí a vyděšeně se 

podívala na Johna. „Kyslík?“ vydechla. John neodpověděl, jenom ji postrčil ke dveřím, u 

kterých se vznášel Kolya. 

Čekal u posledních dveří, ale zdi ani kruhu se nedotýkal. Už měl zase ruce založené na 

prsou a tvářil se, že tam vlastně není. Oheň, tryskající z otvoru mu na tváři kreslil červené 

stíny. Ája se na něj zaraženě podívala. Ani se nepohnul, tak sama rychle přejela dlaní po 

posledním symbolu. Jasná zlatá záře ji skoro oslepila. Lekla se, že je to další oheň, ale to se 

jenom rozsvítil poslední symbol a na dveřích se objevila klika. Opatrně ji vzala a stlačila dolů. 

Dveře chvíli odolávaly, než se otevřely do žlutě osvětlené chodby, která po pár metrech 

končila schodištěm vedoucím někam dolů.  

Jakmile se všichni dostali dovnitř a dveře za sebou zavřeli, stav beztíže zmizel. Trochu jim 

podklesávala kolena, když sestupovali hlouběji a hlouběji. Světlo postupně mizelo. John šel 

první, za ním Ája a Kolya nakonec. Schodiště zatáčelo a jednotlivé stupně byly stále strmější. 

S posledním světýlkem, které spíše strašilo, než blikavě svítilo, stěny kolem zmizely a schody 

se změnily v žebřík. Začali po něm sestupovat v naprosté tmě.  



John nasadil mírné tempo, aby vydrželi i hodně dalekou cestu. Neměl nejmenší představu, 

jak dlouho bude sestup pokračovat. Také ho zlobilo, že je s nimi Kolya. Neměl ho rád. Navíc 

si byl jist, že ho zabil. Ne jenom trefil, ale poctivě zastřelil v souboji, ranou pistole do srdce. 

Nebylo to tak dávno, aby si nevybavil každý detail. A teď se tu Kolya objevil živý a zdravý. 

Nebo ne? John si znovu prošel všechny situace s velitelem v tomto zvláštním labyrintu, plném 

překvapení. Nápady, které mu při tom táhly hlavou, ho moc nepotěšily. Rozhodl se, že si bude 

dávat na Acasta ještě větší pozor. Při přemýšlení automaticky zrychlil. Zastavilo ho až volání 

Andoriel. V temnotě neviděl nic, ale její hlas zněl zdaleka. 

„Jsem tady dole,“ odpověděl. „Pomalu,“ dodal. Uvědomil si, že knihovnice asi není 

v takové kondici, aby ho na žebříku dohonila příliš rychle a potřeboval, aby měla sílu 

pokračovat v cestě. 

Ája se k rychlejšímu pohybu nenechala vyprovokovat. Síla ji opouštěla rychleji, než si 

myslela. Škoda, že sem neletěla Erin, napadlo ji. Její přítelkyně a kolegyně by takovou 

maličkost, jako šplhání po žebříku, zvládla, než by ostatní stačili mrknout. Andoriel měla 

docela dobrou představu o schopnostech, které Erin před ostatními skrývala. Při putování 

planetou, na kterou je spolu s Athosiany Antikové přestěhovali při svém krátkém návratu do 

Města, Erin Áju s mnoha odmlkami seznámila se svými dobrodružstvími s Darem. Jejich boj 

s wraithskými kněžími, přeměny Daru i rozsah Erininých schopností Andoriel překvapil, 

vyděsil a zanechal v ní pocit nedosažitelnosti. Erin jí najednou připadala jako – jako z jiné 

planety. Postupně pochopila, že se její kamarádka poctivě zkouší zůstat taková, jakou ji znala. 

Ta propast mezi ní a okolním světem byla sice hluboká, ale vedlo přes ni několik pečlivě 

opatrovaných můstků.  Ája si povzdechla. Erin tu není, aby jim pomohla, a se svými duchy se 

musí stejně vypořádat každý sám. Samotnou ji trochu zarazilo, k čemu až se dostala, a u 

poslední myšlenky se na chvíli zastavila. Zvykla si spoléhat se na svou intuici a občas některá 

rozhodnutí vědomě nechávala na okamžitém nápadu. Většinou byl překvapivý, ale správný.  

Hlavou se jí honili duchové a ona pomalu sestupovala příčku po příčce, až se dostala 

k Johnovi. 

Dotkl se její nohy, když byla v dosahu, a pokračovali v sestupu společně. Andoriel udávala 

tempo. Ztratili přehled o čase, jenom se pomalým pohybem dostávali stále hlouběji a hlouběji. 

Áje se několikrát smekla noha z příčky, ale když se John zastavil, ona z boku žebříku 

pokračovala. Bála se, že kdyby nechala svaly trochu odpočívat, už by se nedokázala pohnout. 

Jak míjela Johna, chytil ji za ruku. 

   „Není tu další příčka,“ řekl potichu. I tak se jeho hlas rozléhal s dutou ozvěnou obrovského 

sálu. Zastavila se.  

„Počkejte, vyzkouším, co je dál,“ pokračoval John, když se přesvědčil, že se na žebříku už 

nikdo nehýbe. Opatrně se sunul po boční tyči žebříku, dokud se rukama nedržel poslední 

příčky a nohy mu visely podél tyče, jak je u ní natahoval co nejdál. 

„Nic,“ zabručel. „Jenom krajová tyč.“ 

„Nejsem si jistá, jestli zvládnu tyč.“ Ájin hlas se únavou zatřepal o oktávu výš, ale bolestné 

zasmání si neodpustila. 

„Už to nebude daleko,“ ozval se nad nimi hlas Kolyi. 

„Co to přesně znamená?“ chtěla vědět Andoriel. „Mluvíš o centimetrech, metrech nebo 

kilometrech?“ Křečovitě se držela žebříku. Prsty rukou měla zkroucené v křeči a nemohla je 

narovnat, nohy jí pořád ujížděly do prázdna. Ucítila blízko chladný závan, jak velitel sešplhal 

kolem ní, chytil se bočnice pod ní a sjel někam do hlubin. Tyčí rezonovaly drobné otřesy, jak 

brzdil svůj rychlý sestup. Ája zatnula zuby a přesunula se na tyč. Poslední příčky jí ještě 

okamžik posloužily jako opora, ale pak už objímala nohama bočnici a prsty jí klouzaly po 

hladkém kovu. 

„Pomůžeš mi?“ zeptala se Johna.  



„Kolyo!“ zavolal John. Připadalo mu, že takhle křičí od chvíle, co se s velitelem poprvé 

setkal. Žádná odpověď. Také jako vždycky. „Už jsi dole nebo ještě padáš?“ zkoušel to znovu. 

Ája k němu natáhla ruku. V naprosté tmě se špičky prstů dotkla jeho tváře. „Zatím nikdy 

neodpověděl,“ řekla. „Zkusím to sama. Je jen několik málo možností.“ Začala se pomalu 

spouštět. Plukovník se orientoval podle zvuků na druhé tyči a postupoval zhruba stejně rychle. 

Tmou se ozýval jenom Ájin sípavý dech. 

John se začínal bát, že to Andoriel nezvládne. Několikrát uslyšel, jak jí sjela bota po kovu a 

její dech zněl stále trhaněji. Přemýšlel o tom, že by se přesunul pod ni a zachytil ji, kdyby 

padala.  

„Už tu skoro jste,“ ozvalo se pod nimi. Ozvěny hlas sice zkreslily, ale nebyl slyšet zdaleka. 

Kolya stál na zemi o několik metrů níž. 

„Opatrně,“ varoval John Áju. Bál se, že se na posledním úseku pustí. Ale ona postupovala 

pořád stejnou rychlostí, dokud se její nohy nedotkly podlahy. Teprve pak se pustila tyče a 

sesunula se k zemi. 

John se za okamžik složil vedle ní. Kolya stál o pár kroků stranou. Když Sheppard otevřel 

unavené oči, uviděl ho v přízračném matném světle, které hrálo všemi barvami. 

„Kolyo,“ řekl, „Co je to za světlo?“ 

„Nevím,“ odpověděl velitel. 

Andoriel cukla noha, když se probudila z chvilkového spánku. Její bota zasáhla Kolyu do 

kotníku. Vlastně ho měla zasáhnout, ale velitel v té chvíli ukročil stranou a ráně se vyhnul.  

„Do háje,“ zamumlala Andoriel. „Tak to nebyl sen?“ Posadila se a chvíli mžourala kolem 

sebe. „Ale je to hezké,“ ukázala rukou někam dopředu. 

Oba muži se otočili za jejím pohybem. V dlouhé světlé zdi byly otevřené vchody, jeden 

vedle druhého a v každém zářilo světlo. Vydávala ho silná barevná vlákna, která tvořila hustě 

spletenou síť ve všech otvorech a ztrácela se v nedohlednu chodeb. 

„To ne,“ mračil se John. „To už snad máme za sebou.“ 

Ája se pomalu zvedla a došla po nerovné podlaze až ke dveřím. 

„Ne!“ vykřikl John i Acastus svorně, když zvedla ruku, aby se dotkla jednoho vlákna. 

Ohlédla se po nich a ruku stáhla.  

„Jste si jistí?“ zeptala se a oči upírala do tváře velitele. Ten krátce přikývl. 

Vydala se kolem otvorů tam a zase zpátky a sledovala každý barevný odstín. Něco si přitom 

pro sebe bručela. Muži ji sledovali a občas si vyměnili trochu pobavený pohled. Zastavila se u 

jednoho otvoru a znovu zvedla ruku. Tentokrát opatrně a s rozmyslem. Přiblížila ji k jedinému 

vláknu a lehce se ho dotkla prstem. 

„Zlatá. Jako všude,“ zašeptala si pro sebe. Nit zazvonila jako napjatá struna. Když ruku 

odtahovala, jejím hřbetem zavadila o jiné vlákno. Místo cinknutí se ozvalo zapraskání, jak 

světle modré lanko povolilo. Oddělilo se od vstupu a jako svíjející se had zmizelo v dáli. 

John nahlas zaklel. Velitel jenom sykl skrz zuby a rozběhl se k otvoru, u kterého Andoriel 

stála.  

„Které zvonilo?“ křičel Kolya když se přiblížil. Ukázala na zlatavé a v rozpacích se dívala 

na blížící se muže. „Chyť ho!“ V Acastově hlase zněla mírná panika. Andoriel sevřela zlatou 

nit mezi prsty. „A teď táhni,“ vydechl Kolya, když k ní konečně doběhl a předklonil se, aby se 

vydýchal. 

Zapřela se a vší silou, která jí zbývala, přitahovala vlákno k sobě. Kolya začal vrtět hlavou. 

„Takhle to nepůjde,“ obrátil se k Johnovi. „Můžeš jí pomoct?“ 

„Tahal dědek řepu,“ zamumlala Ája a kousek se posunula, aby se vlákna mohl chytit i 

plukovník. Řezalo je do dlaní. Zlatá záře v něm byla jako tekutý oheň, který začal proudit 

z jejich zpocených rukou podél lanka někam do dáli. Ostatní vlákna se stáhla do stran a 

uvolnila jim cestu 

„To je ono,“ řekl tiše velitel. „Pořád ho držte. Můžeme jít.“ 



„Kam?“ ptal se John a rozhlédl se. 

Kolya jenom zvedl ruku a ukázal před sebe do otvoru, kam vedlo zlaté vlákno. „A měli 

bychom si pospíšit.“ 

Hučení, které se začalo ozývat ze všech ostatních dveří, je dohnalo dřív, než se stačili dostat 

za první zatáčku, značenou zlatou nití. Ája a John ji pořád drželi napnutou a pomalu ručkovali 

hlouběji a hlouběji chodbou. Acastus šel za nimi. 

„Rychleji,“ pobízel je a stále se ohlížel. Trochu zrychlili, ale pořád kontrolovali zlaté 

vlákno. Muselo být správně napnuté, aby jím proudil svit a oni mohli postupovat dál. 

Hukot nabýval na síle. 

Velitel je o pár kroků předešel a pohledem hledal něco na zemi. Oči mu zazářily, když 

našel, co potřeboval. Zůstal stát a ohlédl se. Andoriel a Sheppard byli téměř u něj. Aby 

překřičel hukot, který se za nimi ozýval, musel už hodně zvednout hlas. 

„Ještě kousek! To je ono! Zaberte!“ 

Prošli kolem něho. 

„Stop!“ 

Zastavili se. 

„Teď zatáhněte co nejvíc. Až se přetrhne!“ 

Znechuceně se po sobě podívali, ale poslechli a vzepřeli se vší silou, která jim zbývala. 

Vlákno se obarvilo do červena, jak jim z pořezaných rukou tekla krev. 

Zdálo se, že lanko vydrží a váha dvou lidí mu neublíží, ale za okamžik se ozvalo zapraskání. 

John se zhoupl na patách, aby vlákno víc zatížil a to povolilo s hlasitým zazvoněním. Oba 

upadli, když se jim zkroutilo v rukou. 

„Rychle pryč!“ vykřikl Kolya a rozběhl se chodbou dál. John chytil Andoriel za ruku, vytáhl 

ji na nohy a vlekl ji co nejrychleji za sebou. 

Přetržením zlaté nitě ty ostatní zmizely ve stěnách, které teď hrály všemi barvami. Cestu 

měli volnou a burácení, které se jim ozývalo za zády, je pohánělo stále rychleji a hlouběji 

chodbou. 

Andoriel si dovolila jeden krátký pohled přes rameno. Neměla to dělat. Vysoká vlna vodní 

masy, která se valila za nimi, už je skoro doháněla.  

Proběhli ostrým ohybem a po pár metrech zastavili, když si uvědomili, že Kolya stojí u zdi a 

pokouší se manipulovat s kovovou pákou. John se k němu rozběhl a jediným pohybem páku 

stlačil dolů. Ája vykřikla, skočila k nim a všechny přitiskla ke stěně. Kamenná deska vyjela 

z podlahy metr od nich. Než se dotkla stropu a uzavřela chodbu, přes její horní hranu se 

převalil vršek vlny. Smáčela je studená sprcha plná písku. 

Za přepážkou bylo slyšet hučení, syčení a bublání, jak se část chodby, kterou před chvílí 

proběhli, zaplavovala vodou. Andoriel uvolnila sevření, kterým sebe i Johna tiskla ke zdi, aby 

je voda neodnesla. Kolya stál kousek stranou. V posledním okamžiku se mu podařilo 

uniknout Ájině natažené ruce a také proudu vody, který je zalil. 

„Jste v pořádku?“ zeptal se Sheppard a oklepal se jako pes. 

„Jistě,“ odpověděl Kolya a ještě ustoupil, aby se vyhnul Johnovým zuřivým pokusům, 

zbavit se mokrého písku. 

Andoriel stála u kamenné desky. Položila na ní ruku a vnímala, jak se chvěje pod neustálým 

tlakem. Došla zpátky k oběma mužům. „To bylo hodně těsné,“ ohlédla se zpátky. „Jako 

všechno,“ dodala zamyšleně a vykročila chodbou dál. 

Postupovali pomalu a tiše kupředu. Cesta mírně klesala a byla ozářená duhovými stěnami. 

Jenom zlatá mezi barvami chyběla. 

Po několika prudkých odbočkách se John začal mračit. „Chodíme v kruhu,“ vrčel, když 

popáté ostře zatáčel vpravo. 

„Spíš ve stále menší spirále,“ odpověděla mu polohlasem Ája. 

Acastus mlčel a trochu přidal do kroku. 



Chodba tentokrát nekončila žebříkem, ale malou kulatou místností. Uprostřed podlahy 

vyčníval zdobený kruh, silným řetězem připoutaný ke zdi. Stěny a kulatý strop byly hustě 

popsány drobným krouceným písmem, doplněným miniaturními, ale přesnými kresbami. 

Kruh byl součástí poklopu v podlaze. 

„Ale ne,“ zaskuhrala Andoriel. „Já už na žádný žebřík ani nic podobného nechci.“ 

„Podíváme se,“ povzdechl si John a vzal za řetěz hned u kruhu. Andoriel pohlédla na Kolyu. 

Přikývl. Postavila se k Johnovi a společně se jim podařilo poklop nadzvednout a odsunout. 

Stáli nad kulatým otvorem, kterým nebylo vidět nic jiného, než hvězdy v temnotě vesmíru. 

Jako okno uprostřed nekonečna. Ája vyděšeně zacouvala co nejdál ke stěně. 

„Tak tomu říkám krok do neznáma,“ zahučel John a opatrně se naklonil nad otvor. 

Andoriel odmítla se znovu přiblížit.  Jeden letmý pohled při odklopení víka jí docela stačil. 

Celou cestu tímto divným labyrintem tiše překonávala klaustrofobii, která se jí zmocňovala 

v každém příliš uzavřeném prostoru nebo tam, kde nebylo vidět vůbec nic, a tahle třešnička na 

dortu jí připadala nad její síly. 

Aby se vyhnula pohledu na otevřený vstup, začala zkoumat nápisy a kresby na stěnách 

místnosti. Při pohledu zdálky jí obrázky připadaly vesele barevné a uklidňující. Při bližším 

pohledu jí přeběhl mráz po zádech. Všechny, které si prohlédla, měly jeden společný motiv – 

smrt. Smrt v nejrůznějších podobách. Smrt na dosah i vzdálená, ale vždy přítomná.  

Pomalu postupovala podél zdi a její chvějící se ruce jezdily těsně nad obrazy, jako by je 

chtěly vymazat. Žádného se nedotkla. Došla až k místu, kde stál Acastus.  

„Dovolíš?“ řekla. Stál před jedním z výjevů a jenom neochotně se posunul stranou. 

Andoriel se na obraz zadívala, otočila se a pohlédla na Johna a Acasta. Znovu se obrátila 

k výjevu dalšího zpodobnění smrti. Trochu připomínal příběhy z Divokého západu, které 

měla tak ráda jako malá. Dva muži s pistolemi uprostřed náměstí. A na vzdáleném konci mezi 

nízkými domy jí padl do oka nepříjemně známý tvar. Něco, co příliš dobře znala, ale odmítala 

si to připomínat. Tři trojúhelníkové otvory, vyplněné mřížemi a ve dvou z otvorů postava. 

Obličej měla tak blízko zdi, že málem šilhala a stále nemohla rozeznat osoby za mřížemi. 

„Stačí se dotknout,“ ozval se vedle ní Acastův tichý hlas.  Zvedla k němu oči a rychle je 

sklopila k obrázku. Nechtěla, aby si všimnul mokré cestičky z koutku oka až po bradu. 

Bříškem prstu přejela po tváři v prostředním trojúhelníku. Wraithovy žluté oči zasvítily hlady 

a natáhl k ní dlouhé ruce. Automaticky ucukla a Aceova tvář se odtáhla také. Přiblížila prst 

k druhému obličeji, ale zaváhala. Nebyla si jistá, jestli chce zřetelně vidět i druhou osobu. 

Ruka jí váhavě klesla.  

„Co tu máte?“ zeptal se John. Odešel od otvoru v podlaze a díval se na zeď přes Ájino 

rameno. „Hele, to znám. To jsme my,“ ukázal prstem na muže na náměstí. 

„Počkej,“ zarazil ho Kolya. Zadíval se na Andoriel. Pomalu se k němu otočila. Oči jí těkaly 

po celé místnosti a pak je zavřela. Najednou se jí vůbec nechtělo podívat se na Acasta. 

„Andoriel,“ uslyšela Sheppardův hlas. Mluvil naléhavě a téměř šeptem. Položil jí ruku na 

rameno a nechal ji tam jako jistotu a oporu, kterou tím nabízel.  

„Víš, co teď jsem,“ řekl Kolya. „Potřebuji od tebe slyšet -,“ zaváhal. Andoriel zavrtěla 

hlavou a zvedla ruku. Dál pokračovat nemusel. John asi viděl to, co ona přes zavřená víčka 

nemohla, protože hlasitě vydechl. 

„Dlouho jsem se tě bála,“ řekla pomalu a se zadrháváním. Otevřela oči a podívala se přímo 

do Kolyových. Nepřekvapilo jí, že skrz ně vidí i protější zeď. „Tolik, že jsem se na tebe z 

počátku nemohla ani podívat,“ pokračovala. „I když jsi mi sliboval hory, doly, černý les a 

přilehlé galaxie.“ Trochu se usmála a už jistěji pokračovala. „Připadal jsi mi jako člověk ještě 

míň, než ten Wraith, který seděl vedle mě v cele. Když jsme utekli, nechtěla jsem na tebe 

myslet. Přála jsem si zapomenout na celou dobu, kterou jsi mě držel ve vězení. Nebýt tebe, 

byla bych úplně jiný člověk, než jsem teď.“ 



Acastus Kolya stál beze slova. Johnova ruka na Ájině rameni se trochu sevřela. Ani on 

nemyslel na tu dobu rád. Nechtěl si připomínat, že ji nenašli, když se během obrovské bouře 

ztratila, i když na ně Erin pořád naléhala, aby to nevzdávali. A když společně utíkali 

z geniiského vězení, skoro umřela zapomenutá pod velkým keřem. Kdyby nebylo Erin a toho 

Wraitha, ztratili by ji podruhé. 

„O něco jsem díky tobě přišla,“ pokračovala. „A něco jsem získala. Tak, jak to v životě 

chodí. A po dlouhém přemýšlení můžu říct,“ vyprostila se zpod Johnovy ruky a postoupila o 

krok blíž k Acastovi, „že jsem získala mnohem víc, než jsem si myslela, že je možné. Škoda, 

že to slyšíš až teď – po smrti.“ Natáhla dlaň a prsty se jí zastavily těsně u Kolyovy tváře. 

„Děkuju.“  

Acastus sklonil hlavu. „Děkuju ti,“ zamumlal. Otočil se a vykročil k otvoru uprostřed 

podlahy. „Toto je poslední zkouška,“ řekl a vážně na ně pohlédl. „Poslední krok k tomu, 

abyste se vrátili tam, odkud jste přišli.“ Obrátil se k Sheppardovi: „My dva jsme vyrovnáni. 

Od tebe nic nepotřebuji,“ pousmál se a kývl ke kresbě. „Až se dotkneš svého zpodobnění, 

zmizím.“ 

John se obrátil k obrazu na stěně. Než se dotkl své namalované postavy, podíval se na 

Kolyu. „Vždycky jsi stál tam, kde byl správný východ. Byl jsi dobrý průvodce, děkujeme.“ 

Jeho dotykem postava Shepparda na zdi ožila. Vytasila zbraň a animovaný Kolya  padl na 

zem s kulkou v srdci.  

Ája stála a dívala se, jak Acastus Kolya zmizel v závanu chladného větru. Napadlo ji, 

kolikrát ještě bude muset velitel projít tímto labyrintem, než bude moci odejít navždy. To, co 

mu řekla, byla překvapivá pravda, ke které došla za dlouhých bezesných nocí po svém 

návratu na Atlantis. Získala lepší nadhled nad životem. Více jak rok a půl ticha jí dal čas 

naučit se mnoho věcí, které si přála umět, ale nikdy předtím na ně nenašla dostatečný prostor 

ve svém stále plném programu. A v neposlední řadě získala opatrné přátelství jednoho 

z nejděsivějších a nejúžasnějších tvorů galaxie Pegas. Wraith jménem Ace se stal její noční 

můrou, jejím průvodcem a ochráncem a ona by jeho žluté posměšné oči nevyměnila, jak se 

několikrát přesvědčila, ani za svůj vlastní život. Stejně tak, jako on odmítl vzít si její život, 

když ho dostal od věznitelů darem. 

Nevěděla, jak dlouho by ještě stála nad otvorem v podlaze ponořená do vzpomínek, kdyby ji 

John Sheppard nevzal za ruku.  

„Půjdeme?“ zeptal se. Polkla a přikývla. U nohou se jim rozprostírala temnota, ze které 

zářily hvězdy jako zlé oči. Byl to první a jediný okamžik, kdy se na ně nechtěla dívat. 

„Vejdeme se oba najednou?“ Váhavě si přeměřila šířku otvoru. Jejich výstroj zůstala někde 

v chodbách a síních labyrintu. Přesto si nebyla jistá, jestli se protáhnou oba naráz. 

John se usmál. „Chyť se mě.“  

Andoriel pevně semkla víčka k sobě, objala Johna kolem pasu, ucítila dlaň, kterou jí chránil 

hlavu, a ten poslední krok udělala poslepu. 

John měl celou dobu oči otevřené, ale stejně nedokázal zachytit okamžik, kdy se tma 

hvězdné noci změnila v tlumené světlo chrámu. Stáli s Andoriel u symbolu, kterého se chtěla 

dotknout, a v jejich blízkosti se ozvalo překvapené vyjeknutí. Pomalu uvolnil sevření a 

počkal, až Ája otevře oči a zorientuje se, pak teprve ji pustil úplně. Jeden z mnoha vědců 

Atlantis na ně zíral s ústy otevřenými v němém úžasu. Zrovna vyšel z obrovské haly chrámu, 

a když zatočil do postranní chodby, kde se předtím motala knihovnice, našel ji v objetí 

s plukovníkem Sheppardem. Tomu ve Městě nikdo neuvěří! 

Andoriel se rozesmála. 

 

 

 



27. Krasavec a Příšera 

Ve městě Atlantis žila Příšera jménem Andoriel. Celé dny poskakovala chodbami Města, 

upíjela vědcům kávu, kradla jim zaplněné tablety, šklebila se na vojáky a po nocích stávala na 

terase u svého pokoje a dívala se ke hvězdám. 

Hrdina John se z jedné mise na vzdálenou planetu vrátil se smutkem v očích. Zajal ho 

neviditelný Démon a žádal za jeho propuštění daň. Jednu duši Atlantidy, kterou mu John 

pošle, aby žila s Démonem na jeho opuštěné planetě. John souhlasil, ale nemohl se 

rozhodnout, koho z obyvatel Atlantis by měl Démonovi obětovat. 

Svolal všechny na poradní místo a vyprávěl jim svůj příběh. Atlanťané se po sobě dívali 

v rozpacích a nevěděli, co říci. Dokud – dokud Rodney nezvedl svůj vševědoucí prst. Ukázal 

na Příšeru a zvolal: 

„Tu obětujeme! Ona je ta pravá pro Démona!“ 

Vědci Rodneymu nadšeně potřásali rukama, vojáci radostí stříleli do vzduchu a velitelka 

základny Elizabeth slzela štěstím. 

Andoriel stála na okraji té slávy a marně očima hledala někoho, kdo by ji politoval. 

„Můžeš to odmítnout,“ ozvala se jí za zády kamarádka Erin. „Měla bys to odmítnout,“ 

pokračovala, když se k ní Andoriel otočila. 

„Podívej se na ně,“ pohodila Příšera hlavou za sebe, kde tančil rozjásaný dav. „Nemůžu.“ 

Další den stála Andoriel u Hvězdné Brány, v ruce uzlík. Chuck pod Johnovým dohledem 

zadával hvězdnou adresu a Erin stála mezi dveřmi a mávala. Nikdo jiný se rozloučit nepřišel. 

 

Na neznámé planetě se Andoriel rozhlédla, ale nikoho neviděla. Vydala se sotva znatelnou 

pěšinkou mezi kopce k nejbližšímu lesu. Kde jinde by měl bydlet Démon? 

Uprostřed lesa došla k vesmírné lodi, uložené v mechu a kapradí. Váhavě vešla dovnitř a 

zavolala: 

„Démone! Přišla jsem, jak nám to Hrdina John vzkázal. Jedna duše za jeho život.“ 

Zaposlouchala se, ale nikdo jí neodpověděl. „Máš pravdu,“ řekla už polohlasem. „Co je duše 

Příšery proti životu Hrdiny.“ 

Prošla do centra lodi. Na můstku se zatočila dokola, pokrčila rameny a usadila se na 

řídícím pultu. Všechna světla zhasla. Andoriel s výkřikem spadla na zem, a než se stačila 

zvednout, něčí ruka ji přidržela u podlahy. 

„Vítám tě tady,“ uslyšela nad sebou hluboký hlas. „Je dobře, že jsi přišla. V místnosti 

vlevo odtud pro tebe bude vždy připraveno pohoštění, naproti se můžeš vyspat. Můžeš chodit 

kdekoli po planetě i po lodi, ale nikdy - slyšíš? nikdy nechoď do strojovny.“ 

Andoriel se pokusila zvednout, ale ruka ji přirazila zpět.  

„Slyšela jsi mě?“ ptal se hlas. 

„Jasně, už mě pusť,“ řekla Andoriel a snažila se vyprostit ze sevření. 

Ruka zmizela a světlo se rozsvítilo. Na můstku kromě Andoriel nikdo jiný nebyl. 

Vstala, oprášila si šaty a šla prozkoumat jídelnu a ložnici. 

Od té doby se toulala po lodi a po lese. Z nudy si ochočila pár zvířat a pokoušela se 

pochopit, proč vesmírná loď nelétá mezi hvězdami. Postupně se ji snažila opravit, i když o 

technice nevěděla vůbec nic. Většinou skončila u rozebraného panelu s tím, že lodičku hladila 

a prosila, ať to zkusí sama. Pak dostala záchvat smíchu a šla spát. Když se probudila, byl 

panel opravený. 

Démon o sobě nedával vědět. 

Andoriel to zpočátku nevadilo. Byla ráda, že se jí neplete do výzkumů lodi i planety. 

V hangáru našla jednu použitelnou stíhačku a po několika pokusech, se jí podařilo s ní vzletět. 

Prohlédla si planetu ze shora a usoudila, že by to mohlo stačit. Vrátila stíhačku na místo a dál 



chodila lodí i lesem v okolí. Bráně se vyhýbala. Představa návratu ji vlastně ani nelákala. 

Jenom po kamarádce Erin se jí občas zastesklo. 

Zpívala v lese. Křičela v chodbách lodi. Byla sama víc, než kdy jindy. Víc, než by jí bylo 

milé. Začala hledat Démona. Obcházela strojovnu a hledala skulinu, kterou by se dalo 

nahlédnout dovnitř. 

 

Na Atlantis se Erin na všechny mračila a na Hrdinu Johna se nedokázala ani podívat. To on 

mohl za to, že Andoriel zmizela. Vědci se přestali starat o své hrnky s kávou a každou chvíli 

je převrhli. Ze ztráty Andoriel měli víc starostí než užitku. Tablety museli sami odnášet ke 

zpracování do knihovny. Vojáci byli spokojeni. Nikdo se na ně za rohem nepitvořil a 

nevyskakoval na ně z temných zákoutí. Ve Městě bylo smutno. Erin někdy v jídelně zaslechla 

zkazky o dávných kouscích Příšery. Začaly znít jako pohádky. 

 

Andoriel zatím obcházela strojovnu ve stále menších kruzích. Všechny dostupné systémy 

už stačila rozebrat a částečně složit. A všechny vypadaly, že fungují. 

Stála u dveří do poslední místnosti, ve které nebyla. Nerozhodně na ně položila ruku. 

Poklepávala prsty v nervózním rytmu a nakonec s pohozením hlavy prudce zmáčkla otvírání. 

Vešla do strojovny. 

Od ovládacího panelu zvedl hlavu vysoký muž. 

Andoriel stála mezi dveřmi s otevřenými ústy a jenom zírala. Připadal jí jako ta 

nejkrásnější bytost, kterou kdy viděla. 

„Ještě jednou tě vítám,“ oslovil ji smutně. „Škoda, že jsi nepočkala další dva dny. Loď by 

byla opravená a my se mohli setkat. Takto -,“ odmlčel se. 

„Nemůžeme se setkat?“ zeptala se Andoriel přeskakujícím hlasem. 

„To ano,“ povzdechl si Krasavec. „Ale v jiné formě. Zavři oči.“ 

„Ani mě nenapadne,“ zavrčela Příšera. A pak už ležela na zemi a tiskla na oči dlaně. Celou 

loď pohltilo zářivě modrobílé světlo a jejími chodbami se rozlehl smích hodný úst Démona. 

Příšera ležela a čekala, až se přes ni převalí to hlučné světlo. 

„Už můžeš vstát,“ ozvalo se nad ní. 

Zvedla se do sedu a opatrně povolovala víčka. Kolem bylo příjemné přítmí. Neznámé ruce 

jí pomohly vstát a pustily ji. 

„Měla bys utíkat.“  

Ten hlas poznávala a nepoznávala. Změnil se. Spustila ruce z obličeje a zaostřila na 

postavu před sebou. S výkřikem couvla. Už před ní nestál člověk, ale podivná bytost 

s dlouhými bílými vlasy a žlutýma očima dravce. Cenil na ni špičaté zuby a chvějící se ruce 

svíral v pěst. 

„Běž!“ zavrčel na ni. 

„Ne,“ začala vrtět hlavou. „Zůstanu tady.“ 

„Pak zemřeš. Utíkej.“ 

Jeho hlas se rozléhal lodí a přinutil ji k váhavému pohybu. Čím déle šla, tím byl její ústup 

rychlejší. K Bráně dorazila poklusem a bez dechu. Zadala adresu a poslala autorizační kód. 

 

Na Atlantis byla noc. Andoriel se příliš nerozhlížela a běžela do svého pokoje. Zamkla se a 

roztřásla. Nohy ji nosily kolem stěn, aby se uklidnila. 

Tiché lupnutí z koupelny znamenalo, že se Erin protáhla tajnou chodbou mezi jejich 

pokoji. 

„Co se stalo?“ ptala se a chytila Andoriel za ruku. 

„Já nevím,“ zavrtěla Příšera hlavou. Sedla si do křesla a zabořila hlavu do dlaní. „Bylo 

to…,“ zarazila se a zahleděla se někam přes Erinino rameno. „Bylo to jako z pohádky,“ 

doplnila. 



„Z pohádky?“ mračila se na ni Erin. 

„Jo. Kráska a Zvíře. Jenže obráceně.“ 

„To jako Krasavec a Příšera?“ Erin se začínala docela dobře bavit. „Tím chceš říct, že tam 

byl nějaký krásný princ a ty jsi ta Příšera?“ 

Andoriel se usmála. „Vlastně nevím, kdo to byl, ale byl tak -,“ povzdechla si. „A pak se 

změnil a odehnal mě.“ 

„Takže teď je Příšera on?“ Erin cukaly koutky úst a měla co dělat, aby se nezačala smát 

nahlas. 

Příšera se na ni zamračila. „Zase taková legrace to není. Něco jsem provedla a pak jsem 

utekla. Jako obvykle. Ale tohle bych měla dotáhnout do konce. I v pohádce se to přece 

podařilo.“ 

„Nejsme v pohádce, Andoriel,“ řekla tiše Erin a klekla si proti kamarádce. 

„To nevadí.“ Příšera už byla zase na nohách a rozhlížela se po pokoji, jakoby něco hledala. 

„Měla bych se tam vrátit.“ 

„Ale to přece nemůžeš,“ vyděsila se Erin. „Říkala jsi, že se změnil a odehnal tě. Určitě 

k tomu měl pádný důvod.“ 

„To ano.“ Andoriel si povzdechla při vzpomínce, jak vypadal Krasavec, když ho na lodi 

opouštěla. V jeho přítomnosti cítila nebezpečí jako dotyk ledové ruky. „Ale stejně se tam 

musím vrátit.“ Proklouzla kolem Erin a vyběhla ze dveří. 

 

„Pomůžu ti s opravou,“ řekla pevně a sklonila se k blikajícímu panelu. 

„Co tady děláš?“ Krasavec se mračil a jeho bílá tvář se zdála ještě děsivější, než předtím. 

Černé šmouhy kolem očí vypadaly jako příšerné tetování. Jakoby toho i tak nebylo dost, 

pomyslela si Andoriel a se zdánlivým klidem vzala mezi prsty pár uvolněných drátů. 

Krasavec ji chvíli sledoval a pak se věnoval vlastní práci. 

Společným úsilím se jim podařilo do rána opravit zbytek lodi. 

„A je to.“ Andoriel si zamnula ruce a podívala se na Krasavce. „Můžeš se změnit zpátky.“ 

„Nemohu,“ zahučel. „Tato podoba je nevratná. Kdybys vydržela do konce opravy lodi, 

mohlo být všechno jinak. Takhle nás čeká jenom strach, hlad a nepochopení.“ 

„A kde je ten šťastný konec?“ chtěla vědět Andoriel. 

Odpovědí jí byl jenom neveselý smích. „Šťastné konce došly.“ Přešel k ní a trochu se 

naklonil, aby jí lépe viděl do očí. „Měla bys odejít.“ 

„To už jsi říkal,“ mávla rukou. „Řekni mu raději něco, co ještě nevím. Třeba to, jak ti mám 

říkat?“ 

„Jsem Wraith. Živím se lidskou energií, kterou si beru násilím. A ty jsi tak krásně živá,“ 

šeptal jí do ucha, jak se k ní nakláněl stále blíž a blíž. 

Když se ozval další hlas, Andoriel vykřikla leknutím a přitiskla se k Wraithovi. Hlas se 

rozléhal lodí v ozvěnách, křičel i šeptal zároveň a brněl Příšeru v zubech. 

„Díky zvědavosti Andoriel jste nyní odděleni v čase, prostoru i původu. Společnými silami 

to můžete zvrátit. Až přijde váš čas.“ 

 

Andoriel se protáhla a zamrkala ve slunečním světle. Schválně si vybrala pokoj 

s přístupem ranního slunce. Co bylo ráno příjemnější, než sluneční svit? Možná jenom – 

možná jenom pohádkový sen. Usmála se. Plná energie vyskočila a po rychlé sprše se vydala 

do atlantské knihovny. Musí Erin vyprávět, jak se z ní v noci stala Příšera. 

 

 

 



28. Neděle 

 

 
 

To ráno Andoriel chodila kolem dokola po terasách Atlantis a s každým, koho potkala, 

prohodila pár slov. Užívala si volna, které sice dostala příkazem, ale nebylo o to méně milé. 

Slunce příjemně hřálo a většina obyvatel Města měla dobrou náladu. Zavedení Neděle 

vypadalo jako dobrý nápad. 

„Ale ne!“ vypadlo z Andoriel, když zvenku míjela místnost, kde bylo vidět na hodiny. 

Úplně zapomněla, že se měla v tělocvičně setkat s Teylou. Jejich společná cvičení končila 

většinou záchvatem smíchu, který začínala Andoriel po zvlášť nevydařené kombinaci a Teyla 

se k ní pravidelně přidávala. Když po nich přicházeli trénovat vojáci, rozesmály je jejich 

zmatené výrazy ještě víc. Smích. Andoriel si ho užívala, kdykoli byla záminka, ale teď jí 

rychle zmizel ze rtů a poklusem se vydala nejkratší cestou k tělocvičně. 

 

Erin se mračila na počítač v knihovně. Tři hodiny do něj zadávala nejnovější údaje a ve 

chvíli, kdy se její prst blížil k tlačítku ‚Uložit‘, monitor zhasl a všechna data byla v… Pak 

zase naskočil a nevinně si poblikával kursorem. V souboru bylo pusto a prázdno. 

„Do Prčic!“ vykřikla rozzlobeně. Byla by použila ostřejší výraz, ale všimla si, že u dveří 

postává doktor a tváří se rozpačitě. Mávla, ať jde dál. 

„Vydrž chvíli, prosím tě,“ řekla mu a spustila se na všechny čtyři. Kabel počítače byl 

připojený do špatné zásuvky. Dobře si pamatovala, že ho včera ráno zapojovala do té, která 

díky vlastní malé baterii dodává elektřinu ještě několik minut po odpojení hlavního zdroje. 

Zvedla se do dřepu, jenom aby viděla na monitor a klávesnici, a počítač vypnula. Znovu se 

ponořila pod stůl, přesunula kabel do správné zásuvky, stoupla si a oprášila si kolena. Pak 

teprve zvedla oči a podívala se na Carsona. 

„Problémy?“ zeptal se a s hlavou na stranu si ji prohlížel. 

Zaškaredila se na obrazovku, která zrovna na její pokyn ožívala. „Jako obvykle,“ procedila 

mezi zuby. Úklid sice fungoval, ale pokud se někomu podařilo vyhodit kabel ze zásuvky, 

neobtěžoval se zkoumáním nebo dotazem, kam patří. Prostě ho někam zapojil. Pro Erin by 

bylo lepší, kdyby ho nechali vypojený.  

„Myslet. Opravdu chci po lidech tak moc? Aby mysleli?“ otočila se ke Carsonovi. „Promiň, 

to jenom, že jsem tu byla doteď zbytečně.“ 

„Och, takže ty nemáš volno?“ řekl zklamaně. „A já myslel… Tak nic. Nebudu tě rušit.“ 

„Carsone, počkej!“ zavolala za ním, když se otočil k odchodu. Ani se neohlédl. Šel pryč a 

cestou potřásal hlavou. Rozběhla se za ním a chytila ho za rukáv. „Co se děje?“ 

„O nic nejde. Mám volno, tak jsem chtěl – ale když máš práci – zapomeň na to,“ doktor 

trochu koktal.  

„Carsone?“ Erin pustila jeho rukáv, stoupla si před něj a pozvedla obočí. 

„Chtěl jsem se tě zeptat, jestli bys se mnou nejela na ryby,“ řekl smutně. „Nikdo nemá čas. 

Nebo se vymlouvají.“ 



Erin se ohlédla po knihovně a vzdychla. „Jela bych strašně ráda, ale slíbila jsem Áje volno.“ 

Zašklebila se a mrkla. „Vypadá to, že bude mít rande.“ 

„Nepovídej?“ doktor vypadal překvapeně a zaujatě. „Myslel jsem, že její zájmy jsou – no, 

trochu někde jinde,“ dodal opatrně a pozvedl oči k obloze.  

Erin se rozesmála. „Ája měla vždycky ráda výzvy.“ Pak zvážněla. „Doufám, že jí tohle 

vyjde.“ 

 

Andoriel, s vlasy ještě mokrými ze sprchy, přiběhla na stanoviště Jumperů. „Na kterém 

terminálu je let na pevninu?“ zavolala a rozhlížela se kolem sebe. Slabé zaťukání na sklo ji 

upozornilo na několik lidí v jednom ze zaparkovaných letadélek. Oběhla ho a vstoupila 

dovnitř.  

„Co tu děláš? Myslel jsem, že -,“  

Ája se zamračila. Muže, který ji oslovil, znala jenom letmo a nemohla si vzpomenout na 

jeho jméno. Věděla jen, že je to jeden z techniků, které občas potkávala. 

„Čekáme ještě na někoho?“ zeptala se netrpělivě. 

„Ne. Můžeme letět,“ zaznělo z křesla pilota. Ája se tam ani nepodívala. Když nemohla 

Jumper řídit sama, byla trochu nervózní. Raději si sedla co nejblíže k východu a zavřela oči. 

 

„Tečka a – uložit,“ říkala si Erin nahlas. Po ranním debaklu teď ukládala data každých pět 

minut. Sice jí šla práce pomaleji, ale nechtěla zažít to co před necelými dvěma hodinami. 

S rukou na žaludku si povzdechla. Oběd by byl docela na místě. Zvedla se, pečlivě urovnala 

hotovou práci a pak všechny rukou psané poznámky hodila do krabice a tablety s přetaženými 

údaji vyskládala na okraj pultu. Byly připravené na další použití. Cestou ke dveřím ji napadlo, 

že by se mohla zastavit pro doktora Becketta a vzít ho na oběd s sebou. Třeba budou na 

jídelníčku ryby. 

Dveře od knihovny se otevřely a celým Městem otřásl výbuch. 

 

„Ájo! Ájo!“ volala Giney. Vytrhla ruku z Jintova sevření a rozběhla se k Jumperu. Andoriel 

se k ní sklonila, chytila její malé tělíčko a zvedla ho do vzduchu. Děvčátko jí vtisklo velikou 

pusu na tvář, chytilo se jí kolem krku a nechalo se odnést ke svému staršímu nevlastnímu 

bratrovi. 

„Ahoj, ahoj,“ smála se Ája. S Giney na ruce a Jintem vedle sebe se vydala v čele malé 

skupinky z Atlantis mezi stany Athosianské vesnice. Její obyvatelé už vycházeli, aby přivítali 

návštěvníky. Technici se hned zajímali o nové čerpadlo na vodu, které nedávno vypovědělo 

službu, a ostatní se rozešli za známými. 

Po návratu Pozemšťanů na Atlantis se Athosiané rozhodli, že se i oni vrátí do svých 

domovů, chráněných antickým Městem. Jak ubývalo dostupné potravy, wraithské nájezdy 

byly stále zuřivější a ochrana Atlantidy byla pro Athosiany důležitější, než zaseté plodiny. Na 

jejich sklizeň se pod ochranou Jumperů mohli vydat, až k tomu bude vhodný čas. 

Andoriel postavila Giney na zem před stanem. Sundala ze zad batoh, kde bylo jako obvykle 

pro děti několik sladkostí. Když ji holčička chtěla odvést dovnitř, jenom zavrtěla hlavou.  

„Půjdu se trochu projít.“ Mrkla na Jinta a otočila se k lesu. „Něco nebezpečného?“ zeptala 

se ho. 

Chlapec pokrčil rameny. 

„Doprovodím vás,“ ozval se za nimi hluboký mužský hlas. Pilot Jumperu, jeden z nových 

vojáků, kteří přišli s poslední várkou na Atlantis, si upravoval opasek a zvědavě se rozhlížel 

kolem sebe. „Slyšel jsem, že se tu mohou vyskytovat nebezpečná zvířata.“ 

Andoriel se rozesmála. „Pokud mám dobré informace, poslední Sekku Athosianští lovci 

ulovili asi před rokem.“ 



„Přesto byste neměla chodit sama,“ trval na svém voják. Ája si všimla, jak mu průzračně 

modré oči svítí za tmavými dlouhými řasami, a musela sklopit pohled. Ta záře na ni byla moc 

intenzivní.  

Jinto a Giney stáli vedle sebe, pošťuchovali se a šklebili. Ája se na ně zašklebila taky. 

„Tak dobře,“ rezignovaně pokrčila rameny. „Ale čekat na vás nebudu.“ S tím vyrazila 

dlouhými kroky mezi první stromy. Než k nim došla, voják ji dohonil a do lesa vkročil první. 

Andoriel se mu mračila na záda. Původně chtěla lesem projít tou nejkratší cestou k oceánu a 

strávit všechen čas na jeho pobřeží. V očekávání samoty si s sebou nebrala plavky. 

Voják před ní nasadil ostré tempo, ale moc dlouho mu nevydrželo. Na okraji malého 

palouku se zastavil a otočil se k ní. 

„Vám říkají Andoriel?“ zeptal se. 

„Andoriel nebo Ája,“ pokrčila rameny. „Můžete si vybrat, pane…?“ 

„Kapitán Nicholas Montgomery.“ Postavil se do pozoru, ale vzápětí se usmál. „K vašim 

službám, madam.“ 

„Tak, kapitáne, kam mě to vlastně vedete?“ zeptala se Ája.  

„Dle vašeho přání – do lesa.“ Kapitán se rozhlédl a rukou pokynul k nejhustšímu porostu 

v dohledu. 

„Dobrá, kapitáne Montgomery, teď chvíli povedu já vás.“ Ája se rozhodla, že si přece 

nenechá jedním vojákem úplně zkazit plány. Z koupání sice nic nebude, ale na pobřeží by ho 

vzít mohla. S úsměvem zamířila do místa, kam kapitán předtím ukázal. Protáhla se nízkým 

křovím a její nohy neomylně našly stěží znatelnou stezku. Chodívala po ní docela často 

pokaždé, když se dostala na pevninu. 

„Madam,“ ozvalo se za ní, sotva po pěšině udělala pár kroků. 

„Ano, kapitáne?“ otočila se. 

„Mohl bych i já vědět, kam jdeme?“ 

„Nemáte rád překvapení? To je škoda.“ Povzdechla si. „Tak dobře. Řeknu vám to, když mi 

přestanete říkat madam. Jak se jmenuju, víte.“ Když přikývl, pokračovala: „Jdeme na pobřeží 

oceánu.“ 

„Co tam je?“ Kapitán stál na stezce s hlavou na stranu a přemýšlel, proč ta žena utíká. Jiný 

výraz pro to, co dělala, nenašel. Utíkala před lidmi. Jemu Atlantida připadala jako splněný 

sen. Nemohl se nabažit městských chodeb, zvláštních zařízení a také toho tichého nadšení, 

které z každého obyvatele Města vyzařovalo. A ona utíkala. Zaslechl něco o dlouhém 

uvěznění a o pochybném přátelství s nepřítelem, ale kdyby byla Atlantidě nebezpečná, jistě by 

ji už dávno poslali zpátky na Zemi. Teď tu před ním stála, na tváři pobavený výraz, a přitom 

vůbec nebyla ráda, že jde s ní. 

„Co je na pobřeží?“ opakovala po něm. „Písek, slaná voda, skály, nějaké rostliny… Už 

můžeme jít dál?“ Otočila se a rychlým krokem vyrazila po stezce. 

 

Erin se proplétala troskami v chodbě u jídelny. Trhla sebou, když uslyšela slabý vzdech ze 

vzdáleného konce. Pod zborceným sloupem zahlédla vyděšeně mžikající oko. Zatím nevěděla, 

komu patří, a také to bylo v té chvíli jedno. 

„Vydržte,“ řekla tiše. Podrobně očima prozkoumala trosky, které ležely na zavaleném 

člověku, podsunula ruce pod největší z nich a zapřela se na patách. Ostatní, kteří se snažili 

pomoci zraněným, měli dost práce, aby se pozastavovali nad neuvěřitelnou silou, kterou se 

knihovnici podařilo nadzvednout veliký úlomek sloupu. 

Doktor Beckett právě zvedl hlavu a přejel si rukou po čele, když zůstal s ústy dokořán zírat 

na neuvěřitelný jev přímo před sebou: Erin lehce zvedla jeden z rozpadlých pilířů a ten zůstal 

viset bez zjevné opory ve vzduchu, i když ho pustila a sklonila se pod něj, aby vyprostila 

jednoho ze zraněných. Sotva byl raněný muž v bezpečí, sloup s tichým žuchnutím dopadl 

zpátky na zem, přesně na místo, nad kterým se ještě před okamžikem skláněla. Doktor 



několikrát zamrkal. Vidinami nikdy netrpěl, ale právě teď si pomyslel, že se ani jemu 

halucinace z přepracování nevyhnuly. 

Erin klečela u raněného, kterého vytáhla z pod trosek, a rozhlížela se. „Chtělo by to 

nosítka,“ mumlala si pro sebe. 

„Tak, co tu máš?“ ozval se blízko známý hlas. Carson se sklonil nad Erin a rychlým 

pohledem zhodnotil celou situaci. Erin se ošila. Rozhodně si ji prohlížel déle, než zraněného. 

Zvedla se a ustoupila stranou, aby nepřekážela ostatním v práci. Doktorův pohled ji ještě 

chvíli sledoval. 

 

Ája seděla na mokré studené skále útesu, zuby jí cvakaly zimou a očima probodávala 

kapitána Montgomeryho.  

„Až budu potřebovat zachránit, řeknu si,“ procedila rozzlobeně. ‚A rozhodně to nebude 

tobě,‘ dodala v duchu na jeho adresu. 

Schválně zvolila jednoduchou cestu po pláži a mezi skalami, kde bylo nějakého šplhání a 

brodění se co nejméně. A stejně nezabránila tomu, aby se jí hrdinný kapitán Montgomery 

nepokusil zachránit na pěšině po hřebenu útesu nad oceánem. Chytil ji tak šťastně, že se oba 

poroučeli do vody. Silný mořský proud jim nedovolil dostat se dost daleko, aby mohli o kus 

dál vystoupit na břeh. Tlačil je ke skalám tak dlouho, dokud na jednu nevylezli a nezůstali 

tam sedět jako v pasti. 

Andoriel se, s koleny přitaženými pod bradou, dívala na obzor, kde se oceán dotýkal nebe, a 

doufala v nějaký zázrak. Dokonce měla jasnou představu, jak by takový zázrak měl vypadat. 

Bohužel, dneska se na planetě s Atlantis zázraky nekonaly. 

Collin Montgomery seděl vedle ní a tiše skřípal zuby. S tichou zuřivostí probíral události 

posledních několika minut. Ája se zapotácela na okraji útesu a on se ji snažil zachytit. 

Vyděsilo ji to tak, že sebou prudce trhla a oba spadli do studeného oceánu. Naštěstí byl hned 

pod nimi dost hluboký, ale zůstali trčet na skále obklopené divokými vlnami a zatím 

nevymyslel způsob, jak se z ní dostat. Vysílačka byla beznadějně utopená. Snad je brzo 

začnou hledat a objeví je dřív, než oba dostanou zápal plic. Podíval se na ženu vedle sebe. 

Seděla schoulená do klubíčka a promodralé rty tiskla k sobě. Očima visela na obzoru a 

vypadala duchem nepřítomná. 

„Ájo,“ oslovil ji opatrně. Povzdechla si a podívala se na něj. Poposedl si a natáhl k ní ruku. 

„Zmrznete tam.“ Její náhlý smích ho překvapil a pak se ho dotkl. Spustil ruku. 

„To je jako ze špatných filmů,“ řekla polohlasem, když její smích přešel v úsměv. Ale 

posunula se tak, aby se mohli obejmout, a položila si hlavu na jeho rameno. 

„Tak, můj kapitáne, jak nás hodláte vysvobodit?“ zeptala se za chvíli, když se oba přestali 

třást zimou. 

„Ještě nevím,“ zamumlal a přejel si rukou po obličeji, aby z něj odstranil Ájiny vlasy a 

aspoň trochu viděl. 

 

Doktor Beckett měl práce nad hlavu. Nejhorší případ byla asi Teyla se střepem vražným 

mezi žebry a kuchař, kterému právě končila služba, a ocitl se příliš blízko centra výbuchu. 

Proč k němu vlastně došlo, to zjišťoval Rodney MacKay. Jako zázrakem zůstal nezraněný. 

Doktor ho zahlédl ve chvíli, kdy se mu podařilo identifikovat jedinou oběť tragédie. 

Povzdechl si. Mrtvá žena patřila do MacKayova týmu. Zrovna to ráno doktor slyšel, jak jí a 

jednomu jejímu kolegovi Rodney dost nevybíravě vyčítá nějakou chybu, která ve skutečnosti 

ani chybou být nemusela. 

Erin zmizela do knihovny. Na oběd jí úplně přešla chuť. Navíc nepotřebovala, aby ji doktor 

sledoval na každém kroku místo toho, aby ošetřoval raněné. Cestou si vzala jenom jablko a 

usmála se při vzpomínce na dobu, kdy tvořilo základ jejího denního jídla. Dokonce se kvůli 



tomu pohádala s Andoriel. Na pěší túře do Prčic s sebou neměla nic jiného a Ája se bála, že 

z nedostatku jídla zkolabuje.  

Zamračila se na počítač a sedla si proti němu. Ode dveří to vypadalo, že je plně zabraná do 

práce, ale kdo by ji obešel, zjistil by, že pod zamračeným čelem jí za zavřenými víčky 

rychlým tempem kmitají oči. Nemohla se zbavit pocitu, že nebezpečí výbuchu na Atlantidě 

ještě zdaleka nezmizelo. 

 

Andoriel sledovala pomalý pohyb slunce po obloze. Kapitán Montgomery jí usnul na 

rameni už před dlouhou dobou. Vlastně ihned, jakmile se přestal klepat zimou. Nejdříve se ho 

snažila udržet vzhůru dotazy, jak se odtamtud dostanou, ale marně. Kamení jí tlačilo do všech 

částí těla, kterých se dotýkalo, a váha kapitána ještě přidávala na nepohodlí.  

Pokoušela se telepaticky spojit s Erin. Také marně. Erin nebyla na příjmu. Ve Městě se 

muselo stát něco neobvyklého a o to víc byla Andoriel rozzlobená. Ne, už ne rozzlobená, 

přímo naštvaná.  

Zatřásla kapitánovi ramenem. 

„Kapitáne Nicholasi Montgomery, okamžitě vstávej!“ houkla mu do ucha.  

Zamumlal něco nesrozumitelného, ani neotevřel oči.  

Ája se znovu podívala k obzoru. Pohled se jí rozostřil, když si uvědomila, na jakou záchranu 

čeká. Tolik si zvykla na společnost jednoho podivného přítele, že jí ztráta jeho přítomnosti 

někdy bolela jako nejhorší wraithský hlad. Zamrkala a znovu se podívala k obzoru.  

Zvedla ruku, aby si odhrnula vlasy z očí a zaraženě se na ni zadívala. Sklonila hlavu, aby 

mohla sledovat temný proužek krve na kapitánových zádech. Zbytek oblečení uschnul, jen ta 

tenká rudá stužka mu stékala z vlasů, po zádech na kámen a do nenasytného oceánu. 

Ája sykla a opatrně se dotkla kapitánových slepených vlasů. Ještě před chvílí byli oba tak 

mokří, že si toho nevšimla, ale ostrý vítr jim šaty usušil a ona teď neměla daleko k panice. 

„Nicholasi!“ řekla znovu důrazně. „Musíte se probudit!“ 

Pootočila hlavu a znovu začala pohledem zkoumat ostré skály, které se nad nimi tyčily 

téměř nadosah. Bohužel jenom téměř. Pomoc potřebovali víc, než si ještě před chvílí myslela. 

 

Erin se proplétala mezi obyvateli Atlantis a spěchala na ošetřovnu. Vlastně to nebyla 

ošetřovna, co hledala. Byl to jeden určitý člověk, kterého zatím nedokázala pojmenovat, ale 

rozhodně ho dokázala identifikovat mezi všemi ostatními. Jeho fyzické projevy se tak lišily 

od ostatních, že se dal zaměřit celkem snadno. To, že se při jeho hledání stále víc blížila 

ošetřovně, Erin uklidňovalo i znepokojovalo zároveň. 

Davy lidí, chvátající proti ní, ji v první chvíli nepřipadaly divné, dokud nezachytila jejich 

společnou obavu. Všichni se snažili co nejrychleji zmizet z místa, kam se Erin vydala. Ještě 

zrychlila. Doktor už tedy přišel na důvod výbuchu, a jestli se mu nepodaří operace zasažených 

orgánů, bude co nevidět na Atlantis další výbuch a mnohem víc mrtvých a raněných, než 

dosud. Včas si všimla hlídky, která usměrňovala proud prchajících, a zatočila do postranní 

chodby. Opřela se o vyčnívající pilíř tak, aby na ni nebylo vidět a několika pomalými 

hlubokými nádechy se „odstínila“. 

Hlídkující voják do chodby nahlédl, ale po krátkém zaváhání usoudil, že v ní nikdo není. 

Ten pocit, že je blízko něho někdo nebo něco živého, i když to nemůže vidět, v této chodbě 

neměl. Všichni se snažili dostat z ohroženého místa co nejrychleji. Raději se rozběhl za 

posledními opozdilci.  

Erin napočítala do deseti, aby si byla jistá, že všichni zatočili za první roh a znovu vyrazila 

na ošetřovnu. U dveří zabrzdila a pomaličku otevřela. Carson a Marie se skláněli nad tělem 

muže na nemocničním lůžku. Doktor tiše uděloval sestře pokyny a Erin skoro nadskočila, 

když nahlas řekl: „Okamžitě odejdi!“ Zaraženě se na něj zadívala. Ani nezvedl hlavu, stál k ní 

zády a pokračoval: „Erin, nechtěj, abych musel volat ochranku. Běž hned pryč!“ 



Couvla. Dveře nechala pootevřené a ustupovala od nich. 

“Hotovo,“ slyšela z místnosti před sebou. „Jděte taky, Marie, tohle už zvládnu.“ 

Zdravotní sestra vyšla ze dveří, vyčerpaně se na Erin usmála, vzala ji v podpaží a odváděla 

ji pryč. 

„Je to v pořádku,“ říkala přitom tiše. „Postiženou tkáň jsme odebrali. Je v kontejneru. 

Doktor ji přenese do bezpečí.“ 

 

Andoriel si pomalu zoufala. S prsty přitisknutými na ráně ve vlasech kapitána 

Montgomeryho se marně snažila vymyslet bezpečnou cestu na pevninu. Zavřela oči a znovu 

pátrala po přístupné mysli, které by mohla sdělit, kde jsou a že potřebují pomoc. Erin 

neodpovídala a Teylino vědomí, které dokázala také zaměřit, se vytratilo úplně. Nad Městem 

viselo napětí jako temné bouřkové mračno. 

„Nicholasi.“ Teď už jenom šeptala. Nevěděla, jak je rána nebezpečná. Nedokázala to 

odhadnout, ale to, že se stále neprobouzel, se jí vůbec nelíbilo. Slunce se zastavilo na cestě 

k obzoru a jeho paprsky štípaly na kůži pokryté solí jako hejna mravenců. Lehký úder do zad 

zprvu nezaznamenala. Až když se opakoval, zvedla hlavu a začala se rozhlížet. 

Na vrcholku útesu stála temná silueta a mávala rukama. Blízko Andoriel dopadl konec 

provazu. Natáhla se k němu, ale nechtěla pustit kapitána. Provaz sklouzl do vody a zmizel 

z jejího dosahu. Sledovala, jak jeho konec vyšplhal po ostrém kamení do rukou člověka na 

útesu a po několika prudkých obrátkách znovu zamířil k ní. Tentokrát byla připravená a 

podařilo se jí ho zachytit. 

„Teď by ses měl vážně probudit,“ zavrčela, když kapitánovi provlékala provaz podpažím a 

vázala uzel. Popleskala ho po tváři, chytila ho za bradu a zvedla mu hlavu.  

„Kapitáne!“ houkla hlasitě. „Budeme trochu plavat a šplhat. Vstávejte!“ 

Nicholas zamrkal. Zdál se mu báječný sen o posledním plese, kterého se zúčastnil ve městě, 

kde se narodil. Tančil s neznámou pohlednou dívkou a jediné, co mu dělalo starosti, bylo, že 

se hudba divně rozléhá jeho hlavou a mění se v ohlušující rachot. Dívka zmizela, ale rachot 

zůstával a byl stále hlasitější. Znovu zamrkal. Rachot vydávaly vlny, narážející na velký 

balvan, na kterém seděl. Dívka nezmizela tak úplně. Jen se trochu změnila. Vlasy měla 

slepené a bílé od mořské soli a třásla s ním, aby ho vzbudila. 

„Plavat. Šplhat,“ pochytil a nechápal, o čem mluví.  

„Vrátíme se do sálu,“ řekl a chtěl ji obejmout. Netrpělivě odsunula jeho ruce a znovu s ním 

zatřásla. Pak ukázala na vodu a na skálu a dala mu ruce na provaz, který měl uvázaný kolem 

těla. Konečně mu začalo svítat. Po plese se šli projít a spadli do moře. Zachránce stojí nahoře 

s provazem, kterým je vytáhne do bezpečí. Jenom nechápal, kde se uprostřed americké 

pevniny vzalo moře.  

Andoriel ještě stále nevěděla, kdo je na skále a netroufla si zatížit provaz víc, než bylo 

nezbytně nutné. Rozhodla se, že se pokusí přeplavat a vyšplhat sama a provazu se bude jenom 

držet. Nicholase rozhodně nemohla pustit samotného. Stále vypadal omámeně a mluvil 

z cesty. 

 

Erin šla poslušně s Marií, hlavu sklopenou a pořád připravená vystartovat při sebemenším 

náznaku něčeho neobvyklého. 

Všude panovalo neobvyklé ticho. Šustot střevíců sestry zněl až nepatřičně a Erin připadalo, 

že její tajený a přerývaný dech musí být slyšet i v Mléčné dráze. Nervozita ji neopouštěla. 

Pocit, že je něco velice špatně a že neštěstí čeká na tu nejnevhodnější chvíli, aby udeřilo, ji 

provázel celou cestu chodbou pryč od ošetřovny a od doktora. Ohlédla se. Doktor! 

„Carsone,“ zašeptala. Otočila se a rozběhla se zpátky. Po dvou krocích ji náraz tlakové vlny 

z výbuchu nadzvedl ze země a udeřil s ní o zeď chodby. Ztratila vědomí. 

 



Andoriel pomalu šla lesem do Athosianské vesnice a zuby jí cvakaly zimou a únavou. 

Každou chvíli pohlédla na nosítka, na kterých ležel kapitán.  

Podařilo se jim s pomocí provazu přeplavat ke skále a nenechat se o ni rozbít a Nicholas 

ještě kousek vyšplhal, než zase ztratil vědomí. Dostat ho nahoru na útes Áju stálo zbytek sil. 

Kdosi na skále jí pomáhal, jak mohl, ale když se konečně dostala přes její zubatý okraj na 

stezku, zůstala ležet se zavřenýma očima a hlavou se jí honila jenom jedna jediná myšlenka. 

Dneska už ani krok, ani pohyb. 

Přesto šla za nosítky a odmítala pomoc, kterou jí nabízeli. Cesta do vsi jí připadala 

nekonečná. Někde na ní potkala Giney a její malá ruka jí dodávala sílu k další chůzi. A také jí 

neomylně nasměrovala do Hallingova stanu a k lůžku. Dál už nevěděla nic. 

 

Erin se probudila do tmy. Nemohla si vzpomenout, kde je a jak se tam ocitla. Celé tělo jí 

bolelo a hlava fungovala jenom z malé části. Něco hrozného se stalo, ale nemohla si 

vzpomenout, co. Přes jehlu, zapíchnutou do předloktí, jí začal do těla proudit chladivý roztok 

a ona zase usnula. 

 

Ája se probudila tím, že jí něco tahalo za vlasy. 

„Promiň,“ řekla Giney, když zjistila, že Ája zamrkala a zvedla ruku k hlavě. „Jenom jsem tě 

chtěla učesat. Vypadáš hrozně,“ dodala ještě s takovým výrazem, že se Andoriel musela začít 

smát. Smíchem jí rozpraskaly přesušené rty a na polštář dopadla velká kapka krve. 

„Tady,“ ozvalo se z druhé strany a Jinto jí podával kelímek s vodou. Až tehdy si uvědomila, 

jakou měla žízeň. Obrátila si ho do krku. Chladnou vodu skoro nezaznamenala. 

„Ještě,“ zašeptala. Struhadlo v krku jí zatím nic jiného než šepot nedovolovalo. Po druhém 

kelímku vody to bylo lepší. „Jak je kapitánovi?“ zeptala se.  

Děti pokrčily rameny.  

„Je v jiném stanu,“ řekla Giney, jako by tím vysvětlovala všechno. 

Před pootevřeným vchodem se ozývaly tlumené hlasy. Andoriel se posadila a s bolestivým 

přivíráním očí se nechala od Giney učesat. Vypila ještě trochu vody a opatrně se protáhla. 

Žádné závažné zranění na sobě nezpozorovala. 

Hlasy neutichaly a stávaly se zřetelnější. Už jich dokázala několik rozeznat. Halling někomu 

vysvětloval, že bude lepší, když počkají, až se jediný dosažitelný pilot probudí sám a nechají 

Atlantis, aby se vzpamatovalo z prožité hrůzy. Do vysílačky jim přece jasně řekli, že pro ně 

nikoho poslat nemohou. Mají dost starostí s neštěstím, které se ve Městě stalo, a pokud 

kapitán Montgomery není v nebezpečí života, není důvod pro urychlení jejich cesty 

z pevniny. 

„Neštěstí?“ otočila se Andoriel k Jintovi. 

„Výbuch,“ řekl stručně. Ája zalapala po dechu a postavila se. 

„Tak to abychom raději letěli.“ Sklonila se k Giney, aby jí poděkovala za učesání a 

následovala Jinta ze stanu ven. 

„No konečně!“ vykřikl technik, který ji oslovil před odletem a vrhl se k ní. Halling mu 

zastoupil cestu. 

„Pomalu,“ řekl výhrůžně a otočil se k Áje. „Jak se cítíš?“ 

Pokývala hlavou. „Dobře. Děkuji. Jak je na tom kapitán?“ 

„Uzdraví se,“ ozvalo se od nedalekého stanu. Nicholas stál na vratkých nohách, trochu se 

kymácel, a aby neupadl, opíral se o jednoho Athosiana.  

Andoriel se usmála a otočila se k Hallingovi. „Děkuji.“ Rozhlédla se. „A kdo stál na tom 

útesu? Komu mohu poděkovat za život?“ 

Nicholas se k nim dobelhal. Hlava se mu ještě točila, ale oči měl jasné. Až moc jasné, 

napadlo Andoriel, když se do nich letmo podívala. 



„Myslím, že se jmenuje Kanaan. A tady Halling mu pomáhal.“ Nicholas ukázal vedle 

Andoriel. Halling se tvářil, že se ho jejich rozhovor vůbec netýká, dokud se k němu Ája zase 

neobrátila. Neřekla nic, jen se prsty lehce dotkla jeho tváře. Mrkl a sklopil k ní oči. Usmála 

se. „Půjdu poděkovat Kanaanovi,“ řekla tiše a zamířila ke vzdálenému konci osady. 

„Měli bychom hned odletět,“ dohonil ji technik. „Na Atlantis nás budou potřebovat. Kdoví, 

co se tam stalo.“ 

Neodpověděla a vešla do jednoho stanu, když předtím zaklepala na jeho tyč a dostala ke 

vstupu povolení. Kanaan se zvedl, aby ji přivítal. Díky přijal s rozpaky. Jejich záchrana byla 

přece samozřejmost. 

Když Ája vyšla ze stanu, shromáždili se tam všichni obyvatelé Atlantis a naléhali, aby ihned 

odletěli. Andoriel už neváhala. Po rychlém rozloučení v osadě se Jumper řítil nejvyšší 

rychlostí do Města. 

 

Erin se pokoušela otočit se na bok. Na zádech se jí spalo nepohodlně. Navíc se chtěla 

podívat na hodiny, aby zjistila, jestli už nebude čas vstávat. Pootevřela oči a ještě napůl spící 

se rozhlédla po pokoji. Nebyl její. Zamrkala a podívala se pozorněji. Ležela na ošetřovně. 

Znovu zavřela oči a snažila se vzpomenout si, co se jí stalo, že se ocitla tady. Trvalo jenom 

pár okamžiků, než se jí vrátily vzpomínky na včerejší den. Jak ho někdo mohl ráno nazvat 

nedělí? Lepší pojmenování by bylo hrůza nebo děs. Výbuch v chodbě a pak ten druhý…  

Zpod zavřených víček jí vyrazila stružka slz a svaly se jí napjaly bolestí. Doktor. Její 

Carson. Milý, pozorný, obětavý někdy až za hranici svých možností. Ten nejlepší přítel, 

kterého by si mohla vůbec přát. Kousla se do rtu, aby potlačila všechny hlasité projevy. Před 

očima viděla jeho tvář, když se k němu naklonila v Jumperu, aby ho přesvědčila, že se barva 

jejích očí nemění. Jejich dlouhé diskuze, ze kterých mívala trochu obavy, protože z nich ne 

vždy vyšla jako vítěz, jí běžely ve zkratce hlavou a vyžádaly si další zatnutí zubů a další 

tichou slzu. Přerývaně se nadechla. Nepochybovala o tom, že při druhém výbuchu doktor 

Beckett zemřel. Na to měla hlavy obyvatel Atlantis zmapované moc dobře. A Carson byl 

vždy mezi prvními, které po probuzení aspoň v myšlenkách vyhledala. 

Pokusila se uklidnit. Pomalu počítala do šesti při nádechu, a znovu do šesti při výdechu. 

Když to provedla třikrát, cítila, jak jí napětí ve svalech povoluje. Vědomé pomalé dýchání byl 

nejjednodušší způsob uklidnění a zaručeně fungoval. Pokračovala v něm a otevřela oči. 

Znovu se rozhlédla. Na židli v koutě seděla zkroucená postava a spala. Andoriel.  

„Ájo,“ řekla Erin tiše. „Ájo!“ opakovala hlasitěji, když se postava v židli nepohnula. 

„Tiše,“ ozvalo se z vedlejšího lůžka. „Usnula před chvílí. Nebuďte ji.“ 

Erin pootočila hlavu a uviděla bledou mužskou tvář s jednodenním strništěm a turbanem 

z obvazů na hlavě. 

„Kdo jste?“ zeptala se. 

„Kapitán Nicholas Montgomery. Myslím, že jsme se tady už potkali.“ 

„Ach. To jste vy?“ Erin si vzpomněla, jak si všimla pohledů, kterými kapitán provázel její 

přítelkyni, kdykoli šla okolo. Ája si samozřejmě nevšimla ničeho. Nějaký kapitán u ní neměl 

šanci. Přesto doufala, že ho zaznamená, když tak hezky manévroval s Jumperem při odletu na 

pevninu včera ráno. Zdálo se, že ne. Nechala si od Nichoalse tiše vyprávět o dobrodružství na 

kameni v oceánu. Aspoň na chvíli jí to odvedlo myšlenky od událostí ve Městě. Když končil 

tím, že se díky Áje skoro utopil, byl praštěn do hlavy, a to všechno jenom proto, aby ho mohla 

v bezvědomí vyvléct po ostré příkré skále, dokonce se usmála.  

„Bavíte se dobře? Na můj účet?“ ozvalo se ospale ze židle. Andoriel vstala a stoupla si mezi 

jejich lůžka. Erin vzala na chvíli za ruku a zašeptala: „Je mi to líto.“ Víc události, o kterých se 

dozvěděla po příletu z pevniny, nerozebírala. Nebylo co. 

„A co vy, kapitáne? Hlava je v pořádku nebo ještě chcete tančit?“ usmívala se na něj, ale 

očima pátrala v jeho obličeji a hledala stopy včerejších mdlob. 



„Collin, prosím. Podle doktorky Kellerové, která se toho tady ujala, budu do týdne jako 

rybička.“ 

„Skoro leklá. V jedné chvíli jste se mi na té skále pěkně zaseknul a málem jsem vás lovila 

z vody.“ Ája se pořád usmívala, i když jí při té vzpomínce moc do smíchu nebylo. Navíc 

nevěděla, jak bude Erin reagovat na jeho poznámku o doktorech. 

„Podle doktorky Kellerové byste měli všichni tři odpočívat, protože je ještě noc,“ ozvalo se 

ode dveří a Jennifer Kellerová vstoupila na ošetřovnu. „Jsou tři ráno, takže vy dva zavřít oči a 

spát a vy,“ otočila se k Andoriel, „honem do postele a udělat to samé. Jak jste teď sama mohla 

vidět, vašim přátelům nic moc není.  Kapitánovi se hlava pěkně hojí. A bude se mu hojit ještě 

lépe, když si u toho odpočine. A Erin byla v podstatě jen trochu otřesená z nárazu do zdi. 

Nemá nic zlomeného ani prasklého a těch pár modřin za několik dní zmizí. Jenom jsme ji už 

večer nechtěli stěhovat do jejího pokoje. Ti vedle v místnosti jsou na tom hůř. Takže ticho, ať 

můžou spát. Doprovodím vás,“ otočila se k Andoriel.  

Ája mávla na Erin a poslušně šla za doktorkou do svého pokoje. Přede dveřmi se doktorka 

zastavila. 

„Abych pravdu řekla, o Erin mám větší strach, než o kapitána,“ řekla. „Ztrátu doktora 

Becketta neseme těžce všichni, ale oni dva spolu měli výjimečný vztah a Erin je z jeho 

odchodu dost otřesená. Dalo nám hodně práce, aby přišla k vědomí. Chvílemi se zdálo, že se 

vůbec probudit nechce. Jestli na ni máte nějaký vliv, pokuste se jí nějak pomoci. Já rozhodně 

doporučím sezení u místní psycholožky.“ 

Andoriel si nemyslela, že by Erin pomohl nějaký psychologický rozbor situace, ale věděla, 

že doktorka dělá, co je v jejích silách.  

„Pokusím se najít co nejdřív nějakou činnost, která by ji zabavila,“ trochu pokrčila rameny. 

„Snad to bude stačit.“ 

„Jenom jestli bude chtít,“ povzdechla si Jennifer. „Není zrovna moc spolupracující pacient.“ 

„Taky není pacient. Pro mě je to kamarádka,“ usmála se Ája, „Dobrou noc a děkuji za 

všechno,“ dodala a zavřela za sebou dveře svého pokoje. 

Jennifer se už na ně ani nepodívala a hned se vydala zpátky na ošetřovnu. Čekala jí ještě 

spousta práce. 

 

Erin se poctivě pokoušela spát, ale jakmile zavřela oči, uviděla některé ze svých setkání 

s Carsonem. Po několika marných pokusech usnout odhodila pokrývku a vydala se do svého 

pokoje. Ve dveřích se srazila s doktorkou. 

„Kampak?“ 

„Tady neusnu. Všechno tu na mě padá. Půjdu si lehnout k sobě.“ Chtěla kolem Jennifer 

projít, ale ta jí chytila za ruku. 

„Dám vám něco, po čem usnete. Vraťte se zpátky.“ 

„Říkala jste, že mi nic není,“ odporovala Erin. 

„No,“ řekla doktorka pomalu, „po tělesné stránce jste vlastně v pořádku. Jenom… ta vaše 

hlava,“ dodala opatrně. 

„Hlava?“ Erin se zamračila, jak přemýšlela, kde přišla k úrazu hlavy. „Aha,“ pochopila 

nakonec. „Nebojte se, žádné divné myšlenky se mi v ní nehoní. Jenom trochu smutku,“ 

povzdechla si. „Ale ten se časem usadí. Snad,“ dodala spíš pro sebe. 

Doktorka ji chvíli pozorovala. 

„Tak dobře, ale hned ráno v osm se mi ohlásíte na prohlídku. Pro jistotu.“ 

Erin přikývla a odešla. Doktorka se po ní ohlédla a pak rychle zamířila do vedlejšího 

pokoje, kde ležela Teyla. 

 

Erin se ve svém pokoji schoulila do klubíčka a nechala smutek proudit až do vyčerpání. 

 



Andoriel šla ráno Městem. Obloha byla jasná a slunce nepatřičně svítilo na pobledlé tváře 

lidí, kteří se zdravili sotva znatelným pokývnutím hlavy. Nikomu nebylo do řeči.  

Zabočila do vnitřní chodby a zastavila se před knihovnou. Zaváhala s rukou nataženou 

k ovladači dveří, pak se otočila a za chvíli klepala u Erin. 

„Pojď se se mnou podívat za Collinem,“ řekla jí. „A pak si dáme snídani.“ 

Erin, také pobledlá, ale oblečená, umytá a připravená fungovat, se zvedla z křesla, odložila 

knížku a vyšla do chodeb Atlantidy. 

 

 

 

 



29. Léčivý dotek 

 „No, kapitáne, jak jste na tom?“ Erin stála nad Nicholasovou postelí na ošetřovně a trochu 

zaraženě se dívala na Collinovu stále ovázanou hlavu. 

„Po pravdě už mi bylo i lépe,“ zamumlal kapitán Montgomery. Neotočil hlavu po hlasu, 

ani se neobtěžoval otevřít oči. 

„Přišla za vámi návštěva,“ snažila se ho Erin vyburcovat k nějaké reakci. Odpovědí jí bylo 

jenom nesrozumitelné zamručení. S otázkou v očích se obrátila k doktorce Kellerové. Ta Erin 

pokynula ke dveřím a následovala ji na chodbu. 

„Abych se přiznala, jsem z jeho stavu na rozpacích,“ řekla doktorka, sotva se dostaly 

z Collinova doslechu. „Do rány se dostala nějaká infekce a odolává všem našim pokusům o 

léčbu.“ Zadívala se Erin do očí. „Vím, že je ve vás víc, než se na první pohled zdá. Mohla 

byste mu nějak pomoci?“ 

Erin na ni s úžasem zírala. Pořád doufala, že se chová dostatečně nenápadně. Nechovala. 

Podívala se k ošetřovně a zpátky na Jennifer Kellerovou. 

„Nevím, doktorko. Ale mohu se pokusit něco najít,“ řekla opatrně. 

„Uvítám každou pomoc,“ řekla Jennifer, s povzdechem se také podívala na dveře 

ošetřovny, kývla Erin na rozloučenou a odešla. 

 

Erin seděla v knihovně a probírala se antickou databází. Andoriel byla s Teylou na pevnině 

a měla se vrátit až večer. Erin se na to těšila. Ája jí většinou přivezla ještě teplé pečivo, ovoce 

nebo misku dušeného masa a také zprávy o jejich společné chráněnce Giney. 

Odpoledne se vleklo neuvěřitelně pomalu. Knihovna byla tichá a pustá a Erin si každou 

chvíli promnula oči, než je zase upřela na obrazovku počítače. Infekce, jejíž specifikaci 

dostala od doktorky, nebyla nikde k nalezení. 

Andoriel vrazila do dveří jako velká voda. Přinesla s sebou ostrý vzduch pokročilého 

podzimu a po kapsách hromádku malých sladkých jablek. Nakoukla Erin přes rameno a 

vytřásla z vlasů dva barevné listy, které se jí v nich zachytily, když procházela lesem. 

„Možná ti pomůžu,“ řekla a zakousla se do jednoho jablka. Druhé hodila po Erin. 

„Vzpomínali jsme na tu nehodu na pobřeží,“ začala vypravovat a přitom pokukovala po 

Erin. Nechtěla se zbytečně dotýkat míst, bolavých po doktorově smrti. „Jedna ze starších si 

vzpomněla na vyprávění o nějaké kouzelnici, která dokázala léčit jenom dotykem své dlaně. 

Dokonce si pamatovala i adresu planety, na které měla ta čarodějka žít.“ Naklonila hlavu na 

stranu a mrkla na Erin. „Ještě jsme tam nebyli. Prověřila jsem to cestou sem v databázi misí.“ 

Erin se na Andoriel dívala se směsicí nadšení a nedůvěry. Pak jí to došlo. 

„Nemusíš mi hledat zábavu. Jsem docela v pohodě.“ 

Andoriel se na ni zašklebila. Byla dneska ve výjimečně dobré náladě. „Ale setkání 

s čarodějkou by sis přece nenechala ujít, ne? Giney pořád chtěla jít taky. Trvalo nám dost 

dlouho, než jsme jí to rozmluvili.“ Zadívala se před sebe. „Jenom nevím, jestli vám to 

povolí.“ Zvedla k Erin oči. „Jedná se o Nicholase, že?“ ujišťovala se. „Stavila jsem se za ním 

před odletem. Nevypadal dobře.“ 

Ještě pořád cítila vinu za to, že ho před týdnem s sebou vzala na procházku po pobřeží. 

Kdyby zůstala ve vesnici, všichni si mohli ušetřit velkou starost. 

Poplácala se po kapsách, jestli objeví ještě nějaká jablíčka. „Půjdu to dohodnout 

s Jennifer,“ prohlásila a odešla dřív, než Erin stačila jakkoli zareagovat. 

 

K Erinině překvapení jí mise nebyla povolena. Dostala ji rozkazem. Až před Branou 

pochopila, kdo se o to zasloužil. Jennifer se na ni podívala, otočila se nahoru k ochozu, kde 

stála Elizabeth, a kývla hlavou na znamení díků. Erin ovládla udivené zvednutí obočí a 



zašklebila se na Radka Zelenku. Stál s těžkým batohem na zádech a rozpačitě se drbal na 

hlavě. Oplatil jí škleb a trochu se narovnal. Vedle drobné Erin si i on mohl připadat vysoký. 

Moc mu to nepomohlo, protože v té chvíli se vedle něj zastavil Ronon Dex. Shlédl na 

Radka a v pohledu mu zahrálo pobavení, jak moc musí klopit oči, aby na něj dohlédl. 

Erin vyprskla. 

„Nepřipadáš si jako turista pod Sněžkou?“ zeptala se česky Radka. 

Se smíchem prošli Branou za Johnem. Za nimi následovali Jennifer, Teyla a Ronon 

podpírající Nicholase. 

 

„Posaďte se,“ řekla vysoká dívka s fialovými květy ve vlasech. Pokynula k dřevěné lavici 

vedle vchodu do domu a přejela společnost pohledem. „K Džitě budou moci vstoupit pouze 

dva. Ty,“ obrátila se k Nicholasovi, „a jeden z vás jako doprovod.“ 

„A to proč?“ chtěl vědět John. Také se chtěl na dívku zamračit, ale nijak zvlášť mu to 

nešlo. Na to se mu příliš líbila. 

„Džita potřebuje k léčbě klid. U vás to tak není?“ zeptala se dívka. „Možná proto jste 

tady,“ neodpustila si, když viděla, jak se po sobě podívali. 

„Měla bych jít já,“ řekla doktorka a starostivě se dotkla Nicholasovy zavázané hlavy. 

Collin seděl na lavici a zády se opíral o bíle natřenou stěnu domu. Za zavřenýma očima se 

mu míhaly barevné skvrny, jak slunce prosvítalo listím rozložitého stromu, který rostl 

nedaleko. Pokud se jednalo o něj, mohl by tak sedět až do konce světa. Hlasy kolem se slily 

do jednolitého šumu a přestaly ho rušit. Z dřímoty přecházející v mdloby ho vytrhl až dotyk 

na čele. Zamžoural do jasu, který ho téměř oslepil, i když to bylo jenom tlumené denní světlo 

přicházejícího večera. 

„Tak už pojď,“ řekl někdo v jeho blízkosti a pak byl rázně zvednut a dostrkán do budovy, 

před kterou seděl. 

S mírnou netrpělivostí čekal, až ho zase posadí nebo ještě lépe uloží, aby se mohl ponořit 

do toho krásného stavu, ve kterém měl pocit, že se vznáší nad mlhavou krajinou a mírný teplý 

vánek ho nese někam do zapomnění. 

 

Erin postávala před domkem, kam před chvílí Jennifer za pomoci Johna odvedla 

Nicholase, a rozhlížela se. Nelákala ji ani tak blízká vesnička, ze které nemohla spustit pohled 

Teyla, jako vysoké rozeklané skály, tyčící se pár kroků od posledního příbytku. 

„Uděláme dohodu?“ zeptala se opatrně a koukla po Teyle, Rononovi a Radkovi. „Já bych 

se vydala tam,“ kývla směrem od vesnice, k cestě mizející mezi balvany. „Ale asi mě 

nepustíte samotnou.“ V hlase jí zazněla otázka. 

Radek se podíval na Teylu. „Doprovodím tě do vsi,“ řekl jí klidně. 

Rononovi se potěšeně zablýskalo v očích. Ruce mu automaticky přejely po zbraních, 

ukrytých v oděvu, a netrpělivě přešlápl v očekávání příjemné podvečerní procházky mezi 

kamením. 

Erin jen krátce kývla na Radka a Teylu a překvapivou rychlostí zmizela mezi skalami. 

Ronon ji dlouhými kroky následoval. 

Teyla počkala, až jí zmizí z očí za prvním ohybem, a vykročila k návsi. Nezapomněla 

přitom vysílačkou říct Johnovi, kam má kdo namířeno. Nepříliš nadšené zapraskání jako 

odpověď přešla pokrčením ramen a na udusaném prostranství uprostřed vesnice se otáčela na 

všechny strany, aby si dobře prohlédla obchůdky, skryté v loubí domů. 

Radek stál vedle ní a také očima jezdil po domech. Hledal něco podobného knihovně nebo 

archivu. Když už do něj Rodney vložil tu důvěru a přenechal mu na tuto misi své místo 

v týmu, chtěl být něco platný. A vůbec nezáleželo na tom, že to dočasné místo dostal jenom 

kvůli Rodneyho egu. Doktor McKay se cítil příliš zaneprázdněn na to, aby trávil svůj 



drahocenný čas na primitivních planetách, když na Atlantis bylo tolik neprozkoumaných 

laboratoří. 

 

Andoriel v rozpacích stála u ovládacího panelu Jumperu. Obláček kouře už se rozplynul, 

ale zanechal za sebou jenom zkázu. Jumper dosloužil. Nefungovalo nic včetně vysílačky. 

Dokonce nedokázala ani zavřít vstup. Na malé dálkové ovládání Jumper také nereagoval. 

Ležel na okraji Athosianské vesnice jako zbytečná a nepotřebná věc. 

Jinto a Giney Áju sledovali a vyměňovali si pohledy plné pochybností. 

„Zavoláme z vysílačky v osadě,“ řekl Jinto a počkal, až se Andoriel dotekem ruky rozloučí 

s porouchaným letadélkem. 

 

Nicholas ležel na něčem měkkém a kolem jeho těla tekl neviditelný proud. Odplavoval 

pocit únavy a strnulosti, který ho už dlouho provázel. Kousek po kousku se uvolňovala 

slupka, znemožňující mu nejenom volný pohyb, ale také bránící myšlenkám, aby si našly 

cestu do jeho hlavy. 

Jennifer stála opodál a se směsicí rozpaků a nadšeného zájmu sledovala, jak štíhlá dívka 

položila ruce na Collinovu hlavu zbavenou vrstev obvazů a zavřela oči. Čelo se jí zkrabatilo 

úsilím a prsty roztáhla tak, že Nicholasovu hlavu obtočily jako dlouhé pavoučí nohy. 

Jennifer se přistihla, že ani nedýchá, aby dívku Džitu nerušila. Byla ráda, že John Sheppard 

zůstal v chodbě a dveře skryly jeho skeptický výraz. Sledovala, jak se Nicholasův hrudník 

pravidelně zvedá a kůže na jeho rukách ztrácí svůj popelavě žlutý odstín. 

Džitino soustředění trvalo skoro půl hodiny. Kolem skrání jí stékaly malé kapičky potu, a 

když konečně povolila sevření Collinovy hlavy, zhroutila se na nízkou stoličku. 

„Přišli jste dost pozdě,“ řekla s povzdechem a opřela se rukou o okenní parapet, ve snaze 

se zvednout. Lehkým pohybem druhé ruky odmítla Jennifer, která se jí pokusila pomoci. 

„Raději se mě teď nedotýkejte,“ zamumlala, došla do rohu místnosti a ponořila ruce do 

potoka, který protékal částí jejího domu. Nechala vodu proudit od loktů až po konečky prstů a 

hlavu otočila k doktorce. 

„Bude tady muset zůstat asi tři dny. Možná déle,“ řekla jí. „Infekce je rozsáhlejší, než se na 

první pohled zdá, a je houževnatá. Vaše léčba ji sice zpomalila, ale teď mi ztěžuje práci.“ 

Jennifer Kellerová si povzdechla. Z několikahodinné mise se stávala rozsáhlá návštěva. 

 

Ronon se rychle proplétal mezi skalisky a divil se, kde se v drobné knihovnici bere tolik 

energie. Náskok, který získala hned na začátku jejich cesty, se jí podařilo udržet a možná ho i 

trochu zvětšila. Radost z pohybu a relativní volnosti ji poháněla mezi kamením rychlostí, 

jakou by si za jiných okolností nedovolila nasadit. Ale Ronon byl zvyklý na vlastní extrémní 

výkony a fyzická kondice Erin ho jenom příjemně překvapila. Rozhodl se, že ji při nejbližší 

příležitosti pozve na společný trénink. 

Když se zarazila a varovně zvedla ruku, přikrčil se a pozorně sledoval okolí. 

Kamínky, sypající se ze srázu ho přiměly zvednout oči. 

Asi v pětimetrové výšce byl ve skále široký vchod do jeskyně. To v těchto horách nebylo 

nic neobvyklého. Několika jeskyň už si Ronon všiml cestou. Ale z této jako z jediné se ozýval 

občasný rachot a další podezřelé zvuky. 

Erin se po něm ohlédla. S tichým úlevným povzdechem zjistila, že pochopil její gesto a 

řídí se jím. Hlavou jí blesklo, jaké má štěstí, že je s ní Ronon a ne John. Ten už by se ji určitě 

snažil zachraňovat a hrnul by se dopředu s tasenou zbraní. 

Znovu se otočila k jeskyni a pomalu a opatrně se k ní vydala. Ronon jí byl v patách. Ruku 

držel v blízkosti pistole, ale k jejímu použití měl zatím daleko. Erin doufala, že mu to vydrží. 

O důvodech zvuků v jeskyni měla vlastní představy, a jestli budou pravdivé, bude mít co 

dělat, aby Ronona uklidnila. Znovu se po něm ohlédla a položila mu ruku na paži. 



Sice její pokyn pochopil, ale nehodlal ho akceptovat. Zamračil se a potřásl hlavou. 

Než stačila ruku stáhnout, z jeskyně se ozval řev a z její horní části se vynořila obrovská 

šupinatá hlava. Na spodní okraj vstupu do skály se posunul černý dráp mohutné končetiny. 

Erin pořád držela Ronona za ruku, aby nemohl použít zbraň a teď svůj stisk ještě zesílila. 

Hlava vyhlížející z jeskyně jí připomínala pohádky a báje. Barevné šupiny odrážely 

poslední paprsky zapadajícího slunce a dračí oči přehlížely okolí jasně zeleným pohledem. 

Dvou malých postaviček pod sebou si drak všimnul, až po Rononově neopatrném pohybu.  

Natáhl směrem k nim hlavu a hlasitě zavětřil. 

Erin sáhla do kapsy a na dlani se jí objevilo jablko. Pomalu s ním natahovala ruku k dračí 

hlavě. 

Ronon na ni zíral s nevěřícím úžasem. Nedovedl si představit, že by ta obrovská stvůra 

dala přednost ovoci před Erininou rukou, případně před Erin jako takovou. 

Drak pootevřel tlamu plnou rohovinových destiček a dlouhým úzkým jazykem opatrně 

sebral Erin z dlaně jablko. 

„Teď ty,“ zašeptala Erin a podala Rononovi z kapsy další. 

Ronon se zhluboka nadechl, postoupil před Erin a jablko zvedl na natažené dlani jako oběť 

bohům. 

Drak si ho vzal stejně opatrně, pak zvedl hlavu a jasným výkřikem doprovodil slunce, které 

právě zmizelo za okrajem skal. 

Ronon couvnul a tázavě se na Erin podíval. Ta jenom pokrčila rameny. 

„Žádné princezny tu nemají, tak nemá proč žrát lidi,“ usmála se. 

 

Andoriel shodila ze zad batoh a ohlédla se. Jinto a Giney stáli na okraji louky a drželi se za 

ruce. 

„Můžeme zůstat tady?“ zeptala se jich. 

Jinto pokrčil rameny. Nepochopil, proč raději nezůstali ve vesnici, kde bylo všechno, co 

potřebovali. Osobně na prodírání se lesem, sezení u ohně a spaní pod širým nebem neviděl 

nic, co by mělo budit takové nadšení. Ale Giney byla unešená výletem a dobrodružstvím 

s Ájou, a když mu zašeptala, že podobné věci dělali v její původní rodině, bez dotazů pro oba 

sbalil pár pokrývek a trochu jídla na večeři a snídani. 

Teď se stmívalo a oni byli v lesích takový kousek od vsi, kam stačila Giney s častými 

zastávkami na všemožné činnosti dojít. 

Za pár minut už na mýtině praskal ohýnek a sotva se vytvořilo trochu popela, zahrabali do 

něj brambory. Až bude oheň dohasínat, vytáhnou je krásně propečené a slané. Zatím si na 

klacky napíchli jablíčka a sledovali, jak jim nad plameny praská slupka a kapky bublající 

šťávy syčí na rozpáleném dřevu. 

„A teď tu slíbenou pohádku,“ vydechla spokojeně Giney, když se po jídle zabalila do deky 

a položila si hlavu na prázdnou brašnu, rozloženou na mechovém polštáři. 

Jinto si lehl na bok, přitáhl nohy pod bradu a zadíval se do ohně. 

„A kterou jsem vám slíbila?“ zeptala se Andoriel. 

„Tu růžovou.“ Giney zívla a zavrtěla se, aby se jí lépe leželo. 

„Šípkovou Růženku? Tak dobře,“ usmála se Ája. „Bylo, nebylo, v dalekém království žil 

král a královna… ne, s wraithskými královnami neměla nic společného…“ 

 

John Sheppard chodil sem a tam chodbou a každou chvíli se zamračeně podíval na zavřené 

dveře. Čekání ho rozčilovalo, ale nechtěl nechat doktorku samotnou. 

Konečně se dveře otevřely a Jennifer vyšla v doprovodu Džity. 

Džita beze slova zmizela někde dál uvnitř domu a doktorka se zastavila proti Johnovi. 

„Nějakou dobu tu budeme muset zůstat,“ řekla mu a vyšla před dům. S nádechem se 

narovnala a unaveně se rozhlédla. 



„Co znamená nějakou dobu?“ chtěl vědět John. Stál vedle doktorky a pohledem přejížděl 

od vesnice ke skalám a zpátky. Rozhodoval se, kam se vydá, aby před nastávající nocí sehnal 

své ovečky do houfu a zároveň si trochu protáhl nohy. 

„Pár dní,“ odpověděla Jennifer a zamávala na Teylu s Radkem, kteří se právě objevili za 

nejbližším domkem. 

„Nepřijatelné,“ zamručel John. „Zůstaňte spolu ve vsi, dovedu ostatní,“ dodal a se 

starostlivým výrazem se vydal mezi skály. 

Divoký řev, který se rozlehl pohořím, sotva se začal proplétat mezi balvany, ho popohnal 

do klusu. A pohled na hrůzostrašnou scenérii, která se před ním otevřela za dalším zákrutem, 

ho zmrazil na místě. 

Erin a Ronon seděli v pětimetrové výši na hraně vysoko položené jeskyně, nohy jim visely 

nad srázem a nad nimi se kývala obrovská hlava nějakého plaza. 

John strnul jenom na okamžik. Hned zvedl zbraň a s výkřikem „K zemi!“ stiskl spoušť. 

Ronon, příliš dobře vycvičený, se Johnovi okamžitě ztratil z dohledu. Naproti tomu Erin 

vyskočila a roztáhla ruce. 

John strhl zbraň vzhůru, aby ji nezranil, a vypálené kulky se neškodně odrážely od skal.  

Hadí hlava se zavlnila na dlouhém krku a zmizela v temném otvoru. 

„Pomátl ses, Shepparde?“ ječela Erin z výšky. 

Než jí stačil odpovědět, někdo ho zezadu strhl k zemi a připravil ho o zbraň. Když sevření 

povolilo a mohl zvednout hlavu, uviděl nad sebou několik obyvatel vesnice. Stáli mezi nimi i 

Teyla, Jennifer a Radek. Všichni tři se tvářili vyděšeně. 

 

 „A byla svatba. Šípková Růženka si vzala za statečného prince za muže a žili spolu 

šťastně až do smrti.“ Andoriel dokončila vyprávění a lehce se naklonila, aby viděla do tváře 

Giney. Její víčka s dlouhými řasami se pozvedla a děvčátko z polospánku zamumlalo: 

„Ještě nějakou písničku.“ Oči jí naposledy mrkly a s tichým povzdechem usnula. 

Jinto spal už asi od poloviny pohádky. Svědčilo o tom občasné chrupnutí, které se ozývalo 

z místa, kde ležel. 

Ája se usmála. 

„Písničku?“ zašeptala si a pak tichounce přezpívala pár slov z první, která jí bleskla 

hlavou: “ Dát kousek lásky vám, pane, pouze vám…“* zmlkla a zadívala se do ohně. 

„Pokračuj,“ ozval se hluboký hlas v její mysli. 

Zavrtěla hlavou a položila si prst přes rty. Ještě jednou přejela pohledem tábořiště. Děti 

klidně spaly. 

„Co tu děláš?“ zašeptala a zvedla hlavu, aby viděla nově příchozímu do očí. Plameny ohně 

se v nich odrážely zlatými odlesky. 

„Přišel jsem se podívat na svoji investici,“ Ace pokývl k malé kudrnaté hlavičce. 

„Investici?“ nakrčila Andoriel čelo. „Nebo spíš schovanku? Adoptivní dceru?“ navrhovala 

s kamennou tváří další alternativy a oči jí přitom hrály. Nakonec si přehnaně povzdechla. „A 

já myslela, že se ti tak stýská po mně.“ Už se neubránila úsměvu. 

„Měl jsem cestu kolem a dlužím ti vysvětlení,“ zahučel Wraith. „A taky,“ dodal vzápětí a 

tváří mu přeběhl spokojený výraz, „jsem si poslechl pohádku. Znáš ještě nějakou?“ 

„Jistě. Znám jich moc. Kterou chceš slyšet?“ Ája se pořád usmívala a kývnutím ho pozvala 

k ohni. Přihodila na skomírající plameny pár větví z velké zásoby, kterou se jim podařilo 

s dětmi nashromáždit, a sedla si čelem k Wraithovi. Teplo ohně jí příjemně hřálo do zad. 

„Nejdřív tvoje vysvětlení.“ Naklonila hlavu na stranu a čekala, s čím Ace přijde. 

„Při našem posledním setkání –,“ začal pod jejím pátravým pohledem. Nemusel 

vysvětlovat, že mluví o setkání, které se zvrhlo v jeho boj o Erininu přízeň. 

Krátce zaváhal a pak pokračoval: „Chtěl jsem se ujistit, že na tobě náš souboj nezanechal 

žádné následky.“ Zmlkl. 



Andoriel se na něj dívala trochu zaraženě. „Zjistil jsi to. A také pár dalších věcí,“ řekla po 

chvíli váhání rozpačitě. Na dotaz, jak se dostal nepozorovaně na planetu, kterou hlídají 

výkonné antické přístroje, po Aceově vysvětlení úplně zapomněla. 

„Ano, zjistil. Mimo jiné. A teď si poslechnu pohádku.“ 

 

„Nedbáte místních zvyků,“ řekla Džita přísně. „Přinejmenším jeden z vás.“ Pohledem, ve 

kterém se tajila zlost, šlehla po Johnovi.  

John se mračil. „Jsem tu, abych chránil svoje lidi,“ zavrčel. „Kdybyste tady neschovávali 

obludy, nic by se nestalo.“ 

„A to je právě ten problém,“ řekla vážně Džita. „Ten tvor v jeskyni není obluda.“ Obrátila 

se ke dvěma vesničanům: „Odveďte ho támhle a zůstaňte s ním.“ Znovu se podívala na Johna. 

„Hned ti předvedeme, co je zač.“ 

Erin a Ronon slezli z jeskyně, postávali mezi vesničany a nevěděli, jak se tvářit. 

Erin pořád zalétala pohledem k otvoru ve skále a přála si ještě aspoň jednou vidět draka. 

Podle ní byl prostě úžasný. 

„Pomůžeš nám?“ ozvalo se vedle Ronona. 

Sklopil oči k malé tvářičce. Dosahovala mu stěží k zápěstí spuštěné ruky. Do dlaně mu 

vklouzly malé prsty a vedly ho stranou, kde byly mísy a koše plné ovoce. 

„Výborně,“ řekla spokojeně asi desetiletá dívka stojící uprostřed hloučku dětí a kriticky si 

Ronona prohlédla. „Džito, může nám pomoci s krmením? A ona taky,“ kývla hlavou směrem 

k Erin. „Už je oba zná.“ 

Džita se otočila ke skupince dětí a prohlédla si Erin i Ronona, jakoby je viděla poprvé. 

„Dobře, Zoe, ale odpovídáš za ně,“ kývla. 

Zoe ukázala na největší koše a otočila se k Rononovi. „Vezmi tohle a tohle. Na nás je to 

moc těžké. A ty,“ otočila se k Erin, „bys mohla taky něco vzít.“ 

Oba dva se poslušně sklonili ke košům a odnesli je na určené místo hned pod jeskyní. 

„Asi to bude chvíli trvat,“ zamračila se Zoe. „Pěkně ho vystrašil.“ Nevraživě se podívala 

na Johna. 

Sheppardovi nedělali společnost jenom určení vesničané, ale i Teyla, Radek a doktorka. 

Sedli si k němu a začali mu vysvětlovat, že přišli na planetu právě na obřad, který se koná 

jednou za měsíc. Očividně na obřad setkání s drakem. 

Erin a Ronon pomohli dětem rozmístit ovoce podle příkazů Zoe a netrpělivě čekali na 

návrat draka 

„Už jde,“ vydechla Erin. Z jeskyně uslyšela škrábání drápů a šupiny, otírající se o skálu. 

Ronon se na ni rychle podíval a hned zase stočil pohled na jeskyni před sebou. Ještě pořád 

byl zmatený z toho, jak rychle poznala, že jim nehrozí žádné nebezpečí. Toužil si to zvíře 

pořádně prohlédnout. 

Šupinatá hlava se objevila u dolního kraje otvoru a pomalu se sunula dolů. Drak se celý 

vysoukal ven. 

Erin z něj nemohla spustit oči. Byl tak krásný. Připomínal jí kresby čínských draků ze 

Země. Šupiny mu hrály všemi barvami, ale převládala v nich červená. Oči se mu zeleně leskly 

a na zádech měl složená křídla. 

„Létá?“ pohnula hlavou směrem k Zoe, ale pohled z draka nespustila. 

„Samozřejmě, že létá,“ odfrkla si Zoe. 

Drak se posunul k ovoci, přejel nad ním hlavou, jako by kontroloval, co mu bylo 

předloženo, a stejným způsobem si prohlédl řádku dětí s Erin a Rononem. Stáli tam jako na 

přehlídce. 

Erin se neubránila úsměvu. „Že by výběr z menu?“ šeptla směrem k Rononovi. 

Zamračil se na ni. Nepřipadalo mu to vtipné. A nepřipadalo mu vtipné ani to, že se ho 

dotkl dračí nos. Zvíře kývalo hlavou nad ním a Erin a střídavě se jich dotýkalo. 



Erin se pořád usmívala. „Zdá se, že jsme byli vybráni.“ Tázavě se podívala na Zoe. 

„Ano. Krmení je dneska na vás,“ přikývla dívka a s ostatními ustoupila. 

Erin se sklonila k nejbližší míse a opřela si ji jednou rukou o bok. Druhou v ní zalovila a 

začala vybírat sousta velká tak akorát pro úzký dračí jazýček. 

 

Andoriel se probudila před svítáním. Překvapeně zamrkala do vyhaslého ohniště a rukou 

přejela po tvrdém polštáři, na kterém měla položenou hlavu. Očima vyhledala Jinta a Giney. 

Děvčátko spalo s dekou přetaženou přes hlavu a Jinto ležel ve stejné poloze, v jaké večer 

usnul. 

Ája nadzvedla hlavu a podívala se, na čem vlastně leží ona. Tvrdé kostnaté wraitshké 

koleno jí vytlačilo červené skvrny do tváře. Překvapením tiše polkla a otočila se k Aceovi. 

Seděl bez hnutí a jenom pohled, kterým ji sledoval, značil, že vnímá okolí. 

„Měl bych jít,“ sdělil jí myšlenkou a tiše se posunul, aby se mohl zvednout. 

Vstala zároveň s ním. 

„Děkuju za společnost,“ zašeptala. Její myšlenky byly po ránu moc zmatené na to, aby do 

nich nechala Wraitha nahlédnout. 

Ace zvedl oči k obloze a poodešel pár kroků stranou od tábořiště. 

S tichým vrčením se těsně nad stromy objevila Šipka, sebrala ho a stejně nenápadně 

zmizela. 

Co to bylo?“ ozval se hlásek Giney. Seděla a pěstmi si mnula ospalé oči. 

„Přišlo ráno,“ odpověděla Andoriel. 

Giney spustila ruce a po kolenou dolezla k Jintovi. 

„Vstávej. Je tady ráno.“ Vší silou mu třásla ramenem. 

Zamručel, ale pak se posadil a Giney objal. 

„Je tady ráno,“ opakoval po ní se smíchem. „Půjdeme domů.“ 

 

Ovoce v drakovi mizelo závratnou rychlostí. Erin a Ronon byli brzy na dně poslední mísy. 

Když ji odložili, ještě naposledy se nad nimi drak sklonil. K Rononovu zděšení a Erininu 

nadšení jim oběma lehce přejel jazykem po tváři a jediným skokem se ocitl zpátky v ústí 

jeskyně. 

„Ahoj!“ volaly děti a mávaly mu, než se ztratil ve skalním doupěti. Odpovědělo jim 

zabublání, vytvořené někde hluboko v dračím hrdle. 

Džita se otočila k Johnovi. „Tak, co říkáte obludě?“ zeptala se trochu posměšně a podívala 

se na Zoe. „Rozhodnutí je na tobě.“ 

„Moje první,“ zašeptala Zoe. Zahleděla se v zamyšlení před sebe. Po chvíli zvedla hlavu a 

jasným hlasem řekla: „Doprovodíme vás k portálu. S Nicholasem tady zůstanou oni dva,“ 

ukázala na Erin a Ronona. „Vy ostatní se můžete vrátit za tři dny.“ 

Jennifer se otočila k Džitě a nadechla se k protestu, ale ta zavrtěla hlavou. 

„Rozhodnutí padlo. Nemohu ho změnit. Ale můžete se ještě na kapitána Montgomeryho 

podívat před svým odchodem.“ 

Za půl hodiny návštěvníci procházeli Branou zpět na Atlantis. Doktorka se naposledy 

ohlédla po Erin s prosbou, ať dá na jejího pacienta pozor. Nakonec bylo na ní, aby přesvědčila 

Johna, že tam mají Collina nechat. Jeho infekce mizela opravdu jako po zázračném doteku. A 

Erin s Rononem na něho dohlédnou. 

 

„To bylo tvrdé,“ řekla Erin, když se Brána zavřela. 

Džita si povzdechla. „Ano, bylo. Ale také nejlepší, co Zoe mohla udělat pro našeho přítele 

ve skalách a pro vašeho přítele v mém domě. Musím říct, že jsem na ni pyšná. V jejím věku 

jsem neměla tak jasný pohled na svět, jako má ona. Vybrali ji dobře.“ 

„Vybrali?“ Erin nakrčila čelo. 



Džita se usmála. „O zdejších léčitelkách jste nejspíš slyšeli. Proto jste sem přišli. Jak si 

myslíte, že vznikají? Musí se učit jako všichni ostatní. Jenom mnohem víc a déle.“ 

„Slyšeli jsme o jedné léčitelce, která dokáže dělat dlaní zázraky,“ upřesnila Erin informaci. 

„Takhle asi vznikají legendy,“ dodala spíš pro sebe. „Po pravdě jsme čekali nějakou 

zapomenutou Antičku, co zůstala na planetě, aby pomohla místním lidem. Hodně starou 

Antičku,“ podívala se po Džitě. 

Džita zavrtěla hlavou. „Vím, co máte na mysli, ale není to tak. Antikové nás kdysi dávno 

navštívili, ale odešli velice brzy a nezanechali nám tady nic svého. Ani tu mutaci nebo gen, o 

kterých mluvila vaše doktorka. Naše dovednost se odvíjí od zkušeností a poznávání nového. 

Každých dvacet let je vybráno pětileté děvče, které pak celý svůj další život zasvětí péči o 

ostatní. Učí se od těch starších a postupně přebírá jejich místo. Je to namáhavá a vyčerpávající 

práce, nemůžeme ji aktivně vykonávat moc dlouho. Zoe se učí ode mne a od Beaty. Ta je 

nejstarší.“ 

Erin se na Džitu dívala a myslí se jí honilo mnoho dalších otázek. 

Džita jenom unaveně potřásla hlavou. „Na další rozhovor bude čas zítra. Nicholas si žádá 

mnoho energie. Musím si odpočinout.“ 

S tím nechala Erin na prahu svého domu. 

„Pojď,“ řekl jí Ronon a odvedl ji do vsi, kde pro ně bylo připraveno ubytování. 

 

John neskrýval rozladění. Na žádné jiné planetě ho ještě nevykázali za špatné chování. 

Většinou stačilo prohodit, že přichází z Města Předků a kromě pár čistě nepřátelských národů 

mu obyvatelé galaxie Pegas projevovali náklonnost. 

Po návratu se rozhlédl a hledal vhodnou oběť pro průchod svého vzteku. Hlavou mu 

blesklo, jaká je škoda, že Ronon zůstal s Erin na planetě. Tvrdý trénink s někým, jako byl 

specialista Dex, by mu teď udělal dobře. 

Major Lorne mu přišel právě do rány. 

„Lorne. Je tu všechno v pořádku?“ zeptal se ho ostřeji, než bylo nutné. 

„No, vlastně,“ major trochu zaváhal. Při pohledu na svého nadřízeného se rozhodl, že ten 

malý problém, který tady měli, raději vyklopí rovnou. Kdyby se Sheppard dozvěděl od něho 

jiného, že se Andoriel už zase trochu ztratila, mohlo by to špatně dopadnout. 

„Ája letěla na pevninu a její Jumper zkolaboval. Zatím nikdo neměl čas pro ni zaletět, tak 

tam zůstala přes noc a vydala se na procházku do lesa. Ještě se nevrátila.“ Nadechl se a 

dopověděl zbytek. „Vzala s sebou i dvě děti. Jinta a Giney. Halling zuří. Nechaly mu jenom 

vzkaz a odešly bez povolení.“ 

Johnovi se zle zablýskalo v očích. To byl přesně ten problém, který potřeboval na 

odreagování se. Rozbitý Jumper a zatoulaná Andoriel. Čert aby vzal všechny knihovnice! 

Na východě svítalo, když se řítil k athosianské osadě tou nejvyšší rychlostí, jakou dokázal 

z Jumperu vymáčknout. Krátký rozhovor s Hallingem absolvoval při nasazování si batohu a 

letmé kontrole zbraní. Athosianští lovci už byli připraveni vyrazit a začít pátrat po dětech i 

Áje. 

„Tak jdeme,“ zavelel John a otočil se k lesu. Nevykročil. Mezi prvními stromy se objevily 

tři postavy a pomalu se blížily k osadě. 

„Jinto! Giney!“ vykřikl Halling a rozběhl se k nim. Giney jásavě vykřikla, vrhla se mu do 

náruče a začala mu nesouvisle vyprávět, co všechno zažili při podvečerní procházce v lese. 

Své líčení malého dobrodružství prokládala pohádkou, kterou jim Ája vyprávěla večer. Byl 

z toho takový zmatek, že se všichni rozesmáli. 

Všichni až na Johna. Kývl na Andoriel a zatáhl jí kousek stranou. 

„Co to mělo znamenat?“ vyjel na ni. 

Ája jenom pokrčila rameny. „Přeješ si, abych příště, až Jumper vypoví službu, na Atlantis 

doplavala?“ 



John otevřel ústa, ale hned pokračovala: „Ten výlet byl můj nápad. Bohužel jsem se o něm 

zmínila před Giney. Vidíš sám, co to s ní udělalo,“ kývla ke skupince, kde byla Giney středem 

pozornosti a nadšeně líčila jejich cestu lesem. 

„Byli jsme asi dva kilometry odtud,“ usmála se Andoriel. „Dál jsme se nedostali. Večer 

pečená jablka a pohádka, ráno zapomenuté brambory z popela. Kdo by odolal?“ Dívala se, jak 

Sheppardovi klesají ramena. Zlost ho přecházela. Raději zmlkla. Nechtěla ho nějakou 

zbytečnou poznámkou znovu rozzlobit.  

 

„Tak, kapitáne, jak jste na tom?“ zeptala se Erin asi za týden v jídelně, když náhodou 

narazila na Nicholase. 

„Děkuju, už dobře,“ usmál se Collin. 

„Slyšela jsem, že na tom budete ještě lépe,“ připojila se k nim Andoriel. Na tácu si nesla 

pár toastů, sýr a kávu. Barevné želé v ní vzbuzovalo nejasný odpor, který nedokázala 

překonat, i když pozorovala ostatní, jak si ho vychutnávají plnými lžícemi. 

„Ano.“ Nicholas se tvářil spokojeně. „Převeleli mě na Daedalos. Vesmírné cesty,“ 

povzdechl si. „To byl vždycky můj sen,“ dodal, se zasněným výrazem se otočil a vyšel 

z jídelny. 

Ája a Erin se na sebe podívaly a začaly se smát. 

„Budeš mi muset vyprávět o kouzelnici Džitě,“ řekla Andoriel a vyhlédla jim místa na 

terase trochu stranou od ostatních. 

„Povím ti o ní,“ slíbila Erin, ale hned pokračovala. „Ale ty mi řekneš o svém výletě do 

lesa. Všechno,“ zdůraznila. 

Ája po ní vrhla rychlý pohled. Všechno – všechno neřekla nikomu. Dokonce si na to 

zakázala myslet. 

Erin se v očích stříbrně zablýskalo. 

 

* Klíč: Kousek lásky 

 

Kdybys nebyl chodil, Johne 

Loudit pusy pod jabloně 

Nemusel bys sedět tady 

A tolik se trápit hlady 

 

Jablko místo potěšení? 

To pro Wraitha snadné není. 

 

 

 



30. Maya 2 

Maya se probudila z dlouhé noční můry. S pocitem úlevy, že byl všechno jenom zlý sen, se 

posadila a s očima ještě zavřenýma sáhla vedle sebe. Šátrala rukou a začínala se mračit. Nic 

nebylo na svém místě. 

„Doktorko, probudila se,“ uslyšela tichý ženský hlas poblíž. Doktorko? Je nemocná? 

Nebo… nebo to všechno nebyl jenom sen? 

Oči už měla dokořán, ale nebylo jí to nic platné. Tma jako v Bedratonské jeskyni ji 

obklopovala ze všech stran. 

„Haló!“ dovolila si polohlasný výkřik a pak vyjekla naplno. Něco se dotklo jejího ramene. 

„V pořádku. Klid. Jste u přátel. Bude to dobré.“ Cizí ruce ji pokládaly zpět na měkké 

lůžko, nebo na čem to předtím ležela. 

„Nerozumím tomu,“ mumlala a neochotně se pokládala. „Jak vidíte v takové tmě?“ 

Přes šustění lůžkovin zaslechla tichý povzdech. 

„Je tady světla dost, ale vy,“ hlas se zarazil, než pokračoval, „jste zraněná.“ 

„Cože?“ Mayiny ruce vyletěly k hlavě a zarazily se na obrovském turbanu, který 

obklopoval celou její hlavu s jedinou malou výjimkou – sotva znatelným otvorem, kterým 

mohla dýchat. 

„Jak moc zraněná?“ zeptala se. Raději se všechno chtěla dozvědět hned. Otálení ji 

rozčilovalo. „Budu vidět? A kdy?“ pokračovala v dotazech jedním dechem. 

„Budete vidět. Zítra ráno vám odstraníme obvazy a uvidíme, co uvidíte.“ Hlas se snažil o 

optimistický tón, ale moc se mu to nedařilo. 

„Zítra ráno,“ opakovala si Maya pro sebe. „A to je za jak dlouho?“ usmála se, i když to 

nikdo nemohl přes obvazy vidět. 

„No, jednou se vyspíte. Předtím ještě dostanete umělou výživu do žíly a Teyla vám bude 

dělat chvíli společnost.“ 

„Teyla?“ Maya pohnula hlavou, jakoby se rozhlížela. 

„Jsem tady,“ ozval se hlas, který uslyšela hned po probuzení. „Jste v naší vesnici.“ 

„A James?“ zeptala se Maya. Potřebovala vědět, jestli se jí poslední zhruba rok nezdál. 

Jestli myslíte toho -,“ doktorka váhala, jak nejlépe označit tvora, který se díky kdysi 

vytvořené vakcíně měnil z Wraitha v člověka a naopak. „James,“ přijala nakonec Mayino 

označení, „je na tom hůř, než vy. Převezli jsme ho někam, kde bude mít lepší péči.“ 

„Někdy je těžké s ním vyjít,“ řekla Maya opatrně. Do ticha, které nastalo po její poslední 

větě, s povzdechem dodala: „Je nebezpečný.“ 

„Ano. My víme.“ Doktorka jí stiskla rameno a odešla. Maya slyšela Teylu, jak se ještě 

chvíli pohybuje po místnosti a pak ji opustila i ona. 

Maya ležela v teple a pohodlí a teprve v nastalém klidu si uvědomila, jak ji bolí hlava.  

Trhaně se nadechla. Bolest vystřelovala z jednoho místa na temeni do celého těla a křížila se 

s blesky menších bolestí, rozesetých po zádech, hrudi a nohou. Stiskla zuby, aby zadržela 

hlasitý vzdech a obvazy kolem očí vsákly slzu, kterou nedokázala uhlídat. Další trhaný 

nádech a Maya se rozhodla, že raději v myšlenkách uteče. Za víčky, stisknutými bolestí, se jí 

rozběhly poslední chvíle, na které se pamatovala. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 „Jamesi!“ Maya stála u vstupu do Mojmíra s rukama v bok. „To nemyslíš vážně,“ 

pokračovala už tišeji, když se James objevil za nejbližší chatrčí domorodců. 

„Promiň,“ řekl zkroušeně, ale v očích se mu zablesklo, když kolem ní procházel do vnitřku 

lodi. „Trochu jsem se zapomněl,“ dodal. Nahlédl do nákladového prostoru, kde už bylo 



všechno zboží pečlivě srovnáno, a posadil se na své místo vlevo od Mayina pilotního křesla. 

„Můžeme letět?“ zeptal se s nevinným výrazem. 

Maya zaskřípala zuby, než zavřela vchod, a otočila se k němu. 

„Neměl jsi svou dávku?“ sykla na něj. 

„Měl. Poloviční.“ James trochu trhl rameny. Lhal a bál se, že to na něm Maya pozná. 

Retrovirus, který ho udržoval v lidské podobě, povážlivě docházel. Šetřil si ho na delší cesty a 

na planetách, kde přistávali, občas vyrazil na lov do vzdálených oblastí. Napadlo ho, že ho 

Maya z něčeho takového podezírá, ale všechny svoje dohady si zatím nechávala pro sebe. Až 

se ho jednou přímo zeptá, bude chtít přímou odpověď. 

Když ho před necelým rokem s trochou rozpaků vzala na Mojmíra jako mechanika, slíbil, 

že ji nikdy neohrozí. Ale léků nebylo tolik, v kolik doufal, když vyplenil celý doktorův stan, a 

zastávka na Atlantidě, aby si doplnil zásoby, se jim zdála nebezpečná. Jeho wraithská stránka 

se chvílemi projevovala až příliš jasně. 

 

Bez dalších slov vzlétli nad planetu a Maya zadala souřadnice jejich další zastávky. Nad 

potvrzením trochu zaváhala a několik údajů změnila. Navedla Mojmíra do hyperprostoru a 

pohodlně se opřela v křesle. 

„Tak,“ řekla pomalu, „a teď si můžeme promluvit.“ Otočila se i s křeslem k Jamesovi a 

založila si ruce. „Co se děje?“ zeptala se rovnou. 

Věděl, že už se pravdě nevyhne. Vstal a začal přecházet v omezeném prostoru lodi. Jak 

mluvil, snažil se zároveň si rovnat myšlenky. Pořád se vyhýbal wraithské aroganci, ale bylo to 

pro něj stále obtížnější. 

„S vakcínou jsem na dně. Zbývá mi tak na týden. Když budu hodně šetřit, na čtrnáct dní.“ 

Zvedl k ní oči, ale hned je zase sklopil a pokračoval: „Moje wraithská část se prosazuje čím 

dál víc. Na cestách mezi planetami si nedovolím zůstat bez dávky. Když se někde zdržíme 

déle, musím pryč, abych neublížil někomu z blízkého okolí.“ Podíval se na Mayu skoro 

vyčítavě. „Snažím se, ale bez dalších zásob léku -.“ Obrátil se čelem k přechodové komoře a 

zamračil se na ni. „Bez zásob léku se budu muset vrátit do Úlu. Nechci tam. Zvykl jsem si 

rozhodovat sám za sebe.“ Otočil se k Maye a zadíval se jí do očí. „Asi je načase zaletět za 

doktorem. Jestli mě teda raději nechceš vyhodit z lodi.“ Stál za svým křeslem a sevřel jeho 

opěradlo, až mu zbělely klouby na prstech. 

Maya se od něj odvrátila a ještě jednou zkontrolovala letové údaje. 

„Nad Atlantis budeme pozítří,“ řekla klidně. 

James si s výdechem sedl ke svému pultu. Byl dost tvrdohlavý, aby trval na tom, pro co se 

jednou rozhodl. Kdyby to záleželo jenom na něm, už by o svém výběru nikdy nemluvil. 

Bohužel, jeho současná existence byla svázána s látkou, kterou zatím žádný lékař na 

navštěvovaných planetách nedokázal ani napodobit, natož vyrobit. 

Druhý den ráno stáli oba nad prázdnou otevřenou skříňkou a zlostí nemohl ani jeden z nich 

promluvit. James v duchu vyčítal Maye, že lépe nehlídala jejich soukromé prostory na 

planetě, která byla známá jako hnízdo zlodějů, a Maya proklínala Jamese, protože zmizel a 

nechal ji na všechnu práci kolem vykládání a nakládání lodi samotnou, takže mohl kdokoli 

přijít a vybrat jim ledabyle ukrytou lékárničku. 

Po třetím hlubokém nádechu se k Jamesovi obrátila: „Jak velký máme problém?“ 

„Velký,“ zaskřípal zuby. Večer předtím použil ‚záchrannou‘ dávku, kterou nosil stále u 

sebe. Do skříňky, kde byl uložený zbytek jeho skromných zásob vakcíny, se ani nepodíval. A 

záchranná dávka vystačí tak na dvanáct hodin velkého sebeovládání. Už dlouho předtím 

dávky snižoval na sotva udržitelnou mez. Měli velký problém. 

Maya ho sledovala zachmuřeným a podezřívavým pohledem. 

„Mám tě někam zavřít?“ zeptala se rovnou. 

„Ještě chvíli vydržím,“ zahučel. 



Maya se otočila a odešla ze soukromých prostor. Prudce dosedla do pilotního křesla a 

sevřela jeho opěrky. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 „Možná byste chtěla vědět, jak jste se tady ocitla,“ ozvalo se blízko Mayi. Teylin hlas zněl 

trochu váhavě. Nevěděla, jestli Maya spí nebo ne. Ležela bez hnutí a jenom občasný záškub 

ve svalech značil, že bojuje s narůstající bolestí. 

Teyla věděla, že další uklidňující léky může pacientka dostat až k večeru a do toho bylo 

zatím daleko. Přisunula si k lůžku sedátko a na stolek vedle položila hrnek s kouřícím čajem. I 

on měl uklidňující účinky a Teyla doufala, že Maye trochu pomůže aspoň jeho vůně. Složila 

si ruce do klína a začala mluvit. 

„Právě přiletěla vesmírná loď našich přátel, když jste se objevili na orbitě. Na první pohled 

bylo jasné, že potřebujete pomoci, ale na volání se nikdo neozýval. Vaše plavidlo se začalo 

rozpadat. Plukovník Caldwell neměl jinou možnost, než vás transportovat do své lodi a pak 

hned na povrch planety. Tak jste se ocitla v naší osadě. Vašeho – James jste říkala? – převezli 

na místo, které se dá lépe střežit. Také jeho zranění byla mnohem vážnější, než vaše.“ 

Maya ležela a prsty se jí zarývaly do pokrývek. 

„Co moje loď?“ zeptala se napjatým hlasem. 

„Shořela v atmosféře. Je mi to líto.“ Teyla jí vzala za ruku a lehce ji stiskla. 

„Kde jsem? Kam jsme doletěli?“ ptala se Maya dál. 

„Jste v Athosianské vesnici.“ 

„Zatraceně,“ procedila Maya mezi zuby a pod vrstvou obvazů se zašklebila. Bolest se 

stupňovala. 

„Kam jste letěli?“ zeptala se Teyla. 

„Na Atlantis,“ povzdechla si Maya. „Myslela jsem, že už jsme na místě. James nebyl 

k udržení.“ Hlas ji začal zrazovat, tak se raději odmlčela. 

„To chápu,“ zašeptala Teyla. 

„Opravdu?“ zapochybovala Maya. Nedovedla si představit, že by v nějaké vesnici mohli 

vědět něco o přeměně Wraithů v lidi a naopak. Pokud to tedy nebyla vesnice natolik spřízněná 

s hledaným Městem, aby její obyvatelé věděli, co se na Atlantis odehrává. „Řekněte mi, 

prosím, ještě jednou, kde to jsem.“ 

V Teylině odpovědi byl cítit úsměv. „Jste v Athosianské vesnici. Na planetě, kterou jste 

hledali.“ Na chvíli se odmlčela, než pokračovala: „Proč jste vlastně letěli k Atlantis?“ 

„Kvůli Jamesovi a jeho vakcíně. Žádnou už nemá.“ 

Teyle přeletěl přes rty překvapený vzdech. „On byl v té wraithské lodi, kterou jsme asi 

před rokem infikovali doktorovým retrovirem,“ řekla si zamyšleně spíš sama pro sebe. 

„Mysleli jsme, že všichni odletěli.“ 

„Odletěli,“ potvrdila Maya. „Ale James nechtěl odletět s Wraithy. Sebral v doktorově stanu 

všechnu zbývající vakcínu. Vydržela mu docela dlouho. Netušila jsem, jak moc se nechce 

vrátit ke svým. Asi mu na mě opravdu zále…“ i Maya mluvila napůl jen pro sebe. Bylo 

snadné přestat myslet na to, že vedle ní ještě někdo sedí, když nic neviděla. 

V lehkém stanu se rozhostilo ticho. 

Teyla přemýšlela nad nevyzpytatelností některých jedinců ve wraithském rodu. Výjimky 

se opravdu našly všude. Michael byl zuřivostí bez sebe, když zjistil, že ho změnili z Wraitha 

na člověka, a na druhé straně James dal vědomě přednost lidskému životu před wraithským. 

Jeho rozhodnutí se vůbec neslučovalo s přirozenou wraithskou arogancí. Nad třetím 

Wraithem, který se občas vyskytoval v blízkosti Antlantis, odmítla přemýšlet ve chvíli, kdy 

jeho loď sklidila celou jejich vesnici a on, wraithský velitel, zase všechny její obyvatele vrátil 

bez sebemenší újmy. Dokonce jim tehdy někdo přibyl. Malá Giney. Okamžitě si vybrala 



náhradní rodinu a její nevlastní bratr Jinto by pro ni udělal první poslední. Teyla se usmála. 

Gineyina živost a veselá povaha byla nakažlivá. Jak tehdy Erin s Andoriel dokázaly 

přesvědčit toho třetího Wraitha, aby ji pustil, to pro všechny ve vesnici zůstalo záhadou. 

Maya se snažila připomenout si některé Jamesovy světlé chvilky, ale před očima jí pořád 

běžely poslední dva dny na Mojmírovi. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Znovu a znovu kontrolovala údaje o letu a přemýšlela nad zkrácením cesty. Žádné 

neexistovalo. 

James byl ve strojovně a snažil se z motorů vymáčknout ještě něco navíc. Už tak běžely na 

sto patnáct procent. Přišel po dvou hodinách a z ramene si otíral sliz ze slimáků. Mračil se. 

„Víc toho nesvedu,“ zavrčel vztekle, hodil špinavý hadr ke dveřím přechodové komory a 

dopadl do svého křesla. 

Maya se zhluboka nadechla a otočila se k němu. „Mohl bys mi říct, co můžu čekat?“ 

zeptala se. 

„Nikdy ses osobně nesetkala s Wraithem?“ odpověděl otázkou James. Hned si i sám 

odpověděl: „Asi ne. Kdybys nějakého potkala, už tady nejsi. S tebou je problém. Jsi tak plná 

života, že mi to občas bere dech i přes vakcínu.“ Zadíval se na ni, až se ošila a uhnula očima. 

„Pro Wraithy jsou lidé ještě méně, než podřadný druh. Je to jenom zdroj energie. Wraithové 

jsou natolik silní, že běžný odpor skoro nezaznamenají a se silnějším si rychle poradí. 

Nenechávají lidské společnosti dosáhnout takové úrovně, aby je dokázaly ohrozit.“ Pokrčil 

rameny. „Někdy vývoj nezachytí včas. Pak přijde na řadu téměř úplné vyhlazení.“ Nedíval se 

už na Mayu, oči upíral někam stranou na zem. 

„Takže se z tebe stane nepřemožitelný arogantní zmetek, který nebude mít jiný zájem, než 

se na mě nakrmit?“ shrnula to Maya. Když neodpověděl, pokračovala: „Kolik mám času, než 

z tebe bude tak milý společník?“ 

„Asi pět hodin.“ 

„A co s tebou mám potom dělat?“ 

James se rozesmál. „Pak už se mnou nebudeš moct dělat vůbec nic, Mayo.“ Sevřel rty. 

Věděl, jak sám sobě zabránit v ohrožení Mayi, ale vůbec se mu nechtělo jí to prozrazovat. 

Nemusel. Maya ho ještě chvíli pozorovala a pak pozvedla ruku se zbraní. Kdy ji vzala z tajné 

přihrádky, to James nezaznamenal. Maya nemluvila. Jenom hlavní pokynula k přechodové 

komoře. 

„Ještě to není třeba,“ začal se automaticky bránit. 

„A na co mám podle tebe čekat?“ řekla hořce. Věděla, že tahle chvíle musela přijít, ale 

nebyla o to méně bolestivá. Zvykla si na Jamesovu přítomnost a měla ho ráda, proto se ale 

ještě nenechá zabít. 

James pomalu vstal a zvedl ruce do výše ramen. 

„Podívej. Ještě se se mnou nic neděje.“ Pohledem se dotkl své ruky s neporušenou kůží. 

Maya jenom smutně potřásla hlavou. „Pak už bude pozdě. Běž.“ 

James se šouravě vydal ke dveřím přechodové komory. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Teyla sledovala nehybnou postavu Mayi, ležící na širokém lůžku. Obdivovala její 

sebeovládání. Bolesti musely být na hranici snesitelnosti a štíhlá žena, kromě občasného 

škubnutí svalů, na sobě nedala nic znát. 



Slunce se kutálelo k západu a stín lesa se dotkl prvních stanů osady. Lovci, pohybující se 

v blízkosti tábora, se vraceli domů a volali na své blízké. Dnešní úlovek nebyl zvláštní, ale 

stačil na zpestření athosianského jídelníčku. Byl pomalu čas na Mayiny uklidňující léky. 

Teyla položila dlaň na její předloktí. „Teď dostanete léky a výživu. Bude se vám lépe spát. 

Slunce už zapadá a až se zítra objeví, doktorka vám odstraní obvazy.“ 

Maya neodpověděla. Byla ráda, že má hlavu celou zakrytou a není vidět, s jakou námahou 

přemáhá sílící bolest. Lék, který jí pomalu proudil do krevního oběhu, jí přinesl úlevu a 

bezesný spánek. Nevěděla, že celou noc někdo bděl u jejího lůžka. Teyla se střídala s dalšími 

obyvateli vesnice a hlídali její klidný dech. 

 

Ráno se Maya probudila do tichého šumění. Pokud mohla sluchem odhadnout – pršelo. 

Déšť dopadal na nataženou plachtu a vyhloubenými stružkami stékal do hlubokého koryta 

potoka. Natáhla ruce daleko za hlavu, aby se protáhla. Slastně si u toho povzdechla. 

„Už vyšlo slunce?“ zeptala se nahlas. Nevěděla, jestli je ve stanu někdo s ní, ale za pokus 

přece nic nedá. 

„Už před docela dlouhou dobou,“ odpověděl jí neznámý hlas. „Ale není vidět.“ 

„Já vím. Prší,“ pronesla a připadala si jako věštkyně. Hned se zase srazila z vlastního 

piedestalu, když se ptala dál: „Už je tady doktorka? A kde je Teyla?“ 

„Teyla spí. Většinu noci vás hlídala. A doktorka přiletí každou chvíli.“ Hlas nezněl 

nepřátelsky, ale byl odměřený. Člověk, kterému patřil, měl jiné povinnosti a ty čekaly, až 

bude moci odejít od nemocné. 

Maya zmlkla a soustředila se na šumění deště. Už dlouho neměla čas na takové drobnosti, 

jako byl déšť bušící do střechy nad hlavou nebo sílící zurčení potoka, plněného vodou 

z širokého okolí. Při poslouchání těch obyčejných uklidňujících zvuků znovu usnula. 

Probudil ji dotyk na ruce. 

„Sundáme vám tu helmu,“ slyšela doktorčin hlas. „Sice vám sluší, ale asi se bez ní budete 

cítit lépe.“ Doktorčin smysl pro humor byl pro Mayu trochu matoucí. 

Důležité bylo, že cítila, jak se jí bolavá hlava uvolňuje ze sevření obvazů a pod víčky jí 

začalo prosvítat matné světlo zamračeného dopoledne. Poslední metry gázy byly odstraněny a 

malé polštářky, chránící její oči zmizely v něčí dlani. 

Maya zamrkala. Po temnotě obvazů byl i ten šedivý uplakaný den nepřirozeně jasný. 

„Jak se cítíte?“ ptala se doktorka. „Vidíte něco?“ 

„Vidím.“ Maya se opatrně rozhlédla kolem sebe. „Všechno je tak jasné, až mě z toho bolí 

oči.“ Zvedla ruku k obličeji a přejela si po tváři. Pak sáhla dozadu a nahmatala bouli, pečlivě 

přelepenou náplastí a kryjící nejcitlivější místo její ubohé hlavy. 

„Je to lepší, než jsem doufala,“ přiznala doktorka. 

Maya si ji zvědavě prohlížela. Drobná štíhlá dívka jistými pohyby zkoumala Mayina další 

zranění a spokojeně pokyvovala hlavou. 

„Takže jsem v pořádku?“ ujistila se ještě Maya. 

Doktorka váhavě přikývla. „Všechno vypadá dobře.“ 

„Chci vidět Jamese,“ pokračovala Maya okamžitě. Spustila nohy na zem a při vstávání 

trochu zavrávorala. Nic to nezměnilo na jejím rozhodnutí vědět, co se stalo s mužem, který jí 

celý minulý rok dělal společnost, a na vlastní oči se přesvědčit, že je v pořádku. 

Doktorka k ní natáhla ruku, aby jí pomohla. Jeden z vesničanů byl rychlejší. Podepřel 

Mayu a pomalu ji vedl k východu ze stanu. 

Déšť se lil z černých mraků v silných provazcích. Špičky Mayiných nohou se zarazily na 

hranici mezi suchem stanu a čvachtavým nepohodlím venkovního světa. 

„Tady,“ ozvalo se za ní. Teyla jí podávala velký kus celtoviny. Její vážný pohled přiměl 

Mayu se otočit. 



„Děkuju za všechnu péči, které se mi tady dostalo,“ řekla a pohledem se dotkla každé 

osoby ve stanu. Na Teylu mírně pokývla. V Teylině tváři se konečně objevil náznak úsměvu a 

pokynula Maye, aby vyšla ze stanu. 

„Dopravní prostředek je blízko,“ ujistila ji doktorka. Objevila se vedle ní a vzala cíp 

plachty, aby se i ona ochránila před deštěm. 

Maya vyšla do deště a rozhlížela se, kam až jí záplava vody dovolovala proniknout 

pohledem. 

Malé vznášedlo odklopilo zadní část a otevřelo tím vstup, sotva se ocitly v jeho blízkosti. 

„Ahoj,“ ozvalo se zevnitř. Šedomodré oči a záplava vlnitých kaštanových vlasů patřily 

pilotce. Usmála se na doktorku a Mayu přejela zkoumavým pohledem. 

„Jsem Andoriel, říkej mi Ája. Sedněte si,“ dodala, zavřela za nimi vstup a vznášedlo se 

odlepilo od země. 

„Jak daleko poletíme?“ ptala se Maya. 

„Moc daleko ne. Za pár minut jsme na místě.“ Andoriel vystoupala se vznášedlem nad 

mraky a kabinu zaplavilo sluneční světlo. 

Maya si rukou přikryla oslněné oči. Než se vzpamatovala, znovu se vnořily do hustých 

oblaků a vzápětí přistály v hangáru. 

„Vítej na Atlantis,“ otočila se k ní Ája. Vstala z pilotního křesla a netrpělivě čekala, až obě 

její pasažérky opustí vznášedlo. 

Na Mayu čekal další zdravotnický personál s kolečkovým křeslem, aby ji pohodlně 

dopravil do útrob Města. Tolik péče se jí nedostalo za celý její život. Usazená na vozítku si 

prohlížela šedé stěny chodeb, uniformy vojáků, procházejících okolo, a nahlížela do místností 

s otevřenými dveřmi, za kterými jistě probíhaly podivné věci. 

„Elizabeth,“ oslovila doktorka ženu, postávající u průhledné přepážky, oddělující místnost 

o patro níž. „Vedeme ji.“ 

Elizabeth se otočila k Maye. „Vítejte na Atlantis,“ řekla. „Jsem Elizabeth Weirová. Co vás 

k nám přivedlo?“ 

Maya pohlédla dolů do místnosti oddělené přepážkou a pokývla k ní hlavou. „On.“ 

James byl upoutaný na úzkém lehátku, trhal rukama i nohama a na tváře za sklem cenil 

špičaté zuby. Dlouhé vlasy mu vlály kolem bílého obličeje, jak se nažil vyprostit z pout. Byl 

z něj Wraith. 

Maya ho takhle ještě nikdy neviděla. Vstala z křesla a pevně se chytila tyče, vedoucí kolem 

pozorovatelny. Tvář jí zbledla skoro stejně jako Jamesovi. 

Všiml si jí a přestal sebou házet. Zadíval se jí do očí s takovou intenzitou, že sebou trhla a 

o krok ustoupila. I tak si stačila uvědomit, že pokud utrpěl nějaká zranění, nezůstala po nich 

ani stopa. 

S tázavým pohledem se obrátila k doktorce a Elizabeth. 

Doktorka smutně potřásla hlavou. „Nemáme retrovirus doktora Becketta. Celý jeho 

výzkum odvezli na Ze – na jinou planetu. Nemůžeme ho změnit zpátky.“ 

Jeden z vojáků se k nim tiše připojil, kývl na pozdrav Elizabeth a s chmurným 

zadostiučiněním se díval dolů na Wraitha. 

„Johne, co máš?“ zeptala se ho Elizabeth. 

Maya si všimla, jak se podíval po Andoriel, než Elizabeth odpověděl. 

„Máme další návštěvu. Dorazil neobyčejně rychle.“ Teď už se na Áju díval přímo 

výsměšně. „Tvůj kamarád,“ řekl jí a přimhouřil oči nad nějakou společnou vzpomínkou. 

Andoriel prudce zvedla hlavu. „Kde je?“ 

„Vedou ho sem. Dorazí – už je tady.“ Otočil se ke dveřím, kterými právě vcházela 

vojenská hlídka a mezi nimi další Wraith. 

Maya zatěkala očima mezi Jamesem, Andoriel, Johnem a neznámým Wraithem. 



Nově příchozí stál zdánlivě netečně. Ruce měl připoutané do silného koženého opasku. 

Bezvýrazným pohledem přejel osoby v místnosti a na obličeji Andoriel se zarazil o zlomek 

vteřiny déle, než na všech ostatních. Maya cítila, jak mezi nimi proběhlo něco 

neidentifikovatelného. Nezdálo se, že by si toho všiml někdo jiný. Wraith se hned zase 

odvrátil a zadíval do místnosti pod nimi. 

„Proto jste mě přivedli?“ zeptal se hlubokým hlasem. „Abych viděl, jak týráte jednoho 

z mého druhu?“ 

Elizabeth pokynula doktorce a ta Wraitha stručně seznámila s fakty. 

„Chci mluvit s Jamesem,“ řekla Maya, jakmile doktorka skončila. 

Wraith se na ni podíval. „Už není tím, koho jsi znala jako Jamese. Retrovirus, se kterým si 

zde zahrávají, ho změnil. Teď je z něj zpátky Wraith. Nebude se tebou zabývat, pokud se na 

tobě nebude moci nakrmit.“ 

„Stejně s ním chci mluvit,“ trvala Maya na svém. 

Elizabeth se mezi obočím objevila jemná vráska. „Nejsem si jistá, jestli tě tam můžu pustit. 

Je to nebezpečné.“ 

„To vím.“ Maya se na ni trochu zamračila. „Ale byla jsem s ním v jedné místnosti skoro 

rok a ne vždy to bylo bezpečné.“ Zmateně se podívala na Andoriel. Áje se na tváři objevil 

nepatřičně široký úsměv a nedokázala ovládnout postranní pohled směrem k Wraithovi. 

John to všechno znechuceně pozoroval. „Vezmu ji tam,“ otočil se k Elizabeth. „a pohlídám 

je,“ dodal. 

Voják u dveří izolace počkal na potvrzení od Johna, než netrpělivé Maye otevřel. 

James ležel a očima probodával nově příchozí. 

„Hej, hej, hej! Kam se ženeš?“ zavolal John a natáhl ruku, aby Maye zabránil v přístupu 

k Jamesovu lůžku. 

Proklouzla kolem něj, zastavila se až u Jamese a zadívala se mu od obličeje. 

„Jak se cítíš?“ zeptala se. 

„Hladově,“ vycenil na ni zuby. Dívali se na sebe a Jamesova tvář ztrácela svůj výsměšný 

výraz. „Promiň. Slíbil jsem, že tě neohrozím.“ 

Maya potřásla hlavou. „Nemůžeš za to, co jsi. Oba jsme přežili – to je důležité.“ 

„Ale tvoje loď. Mojmír. Je pryč.“ Jamesovi se o očích mihla stopa lítosti, ale hned byla 

přehlušena jinou představou. Maya byla pořád tak krásně plná života… 

James ležel s očima napůl zavřenýma. Neotevřel je, ani když se dotkla jeho čela. Zhluboka 

se nadechl a pomalu vydechoval. 

Maya nad ním stála a pátravě si ho prohlížela. Věděla, že jsou pozorováni a při 

sebemenším pokusu o její napadení začne John střílet a dovnitř vtrhnou vojáci. 

Wraith na pozorovatelně se otočil k Elizabeth. 

„Co si s ním tady počnete? Přiletěl sem, aby získal retrovirus doktora Becketta a mohl dál 

zůstat člověkem. Odmítá se vrátit do svého původního Úlu.“ Zadíval se dolů, kde se James 

zvedl na lokty, aby se přiblížil k Mayinu obličeji. Něco přitom neslyšně šeptal. John 

podezřívavě přistoupil blíž. 

„I když je to k neuvěření,“ pokračoval Wraith a oči pořád upíral dolů, „zdá se, že ti dva 

jsou spolu propojeni.“ 

Maya si sedla k Jamesovi a vzala ho za spoutanou ruku. Nespustil oči z její tváře, když 

pokládal hlavu zpátky na polštář. 

 

„Je mi líto, že jsem tě tam musela nechat,“ řekla Maya. Nemusela vysvětlovat, že mluví o 

přechodové komoře. Při výstupu z hyperprostoru sebou Mojmír začal házet. Motory, 

dotlačené na svůj nejvyšší výkon, vypovídaly službu. Přídavný motor zahučel, zapraskalo 

v něm a otvorem, vzniklým z přílišné námahy materiálu, se vyvalil slimáčí sekret. Všechno 

v okolí zalepil a na rozpálených součástkách vztekle bublal a prskal. Maya stála u přechodové 



komory místo toho, aby se snažila loď stabilizovat. Za zády se jí rozpadal celý její dosavadní 

svět a ona očima hypnotizovala divného tvora, ve kterého se James postupně měnil. 

„Neměla jsi jinou možnost. Kdybys mě tehdy pustila do lodi, nepřežila bys to. A já nejspíš 

taky ne.“ 

Maya zavřela oči. Dnes ráno si zakázala myslet na bolest, která už zase vystřelovala všemi 

směry a kroutila jí svaly do křečí. Toužila po odpočinku a věděla, že v tom divném Městě se 

ho nedočká. Dokud tady bude James i ona a budou je hlídat na každém kroku, nedokáže 

odpočívat. 

„Potřebuju nápad,“ zašeptala si pro sebe. 

„Johne,“ ozvala se z reproduktoru Elizabeth. „Přijďte nahoru.“ 

Maya jenom neochotně pustila Jamesovu ruku a odešla s Johnem na pozorovatelnu. Když 

dorazili, doktorka byla uprostřed věty. 

„…a všechny vzorky, které jsme mohli získat, už máme. Vlastně ho na nic 

nepotřebujeme,“ uzavřela. 

„Pak by mohl být užitečný jako mechanik v mé lodi,“ řekl Wraith. 

„No, to určitě,“ prskl po něm John. „Další hladový krk. Nebo vlastně hladová ruka. Na to 

zapomeň.“ 

„A ty zapomínáš, Shepparde, že i já jsem vědec. Jestli o to bude stát, mohu mu pomoci.“ 

Maya se obrátila k Johnovi. „Jestli to dobře chápu vy a vy,“ ukázala také na Elizabeth, 

„tady máte hlavní slovo. Pak tedy žádám, abyste Jamese nechali jít. Nechtěl se vrátit do Úlu, 

ale jinou možnost pro něj nevidím.“ Otočila se a zadívala se na Wraitha. „Půjdu s ním,“ 

prohlásila jednoduše. 

Vlna odporu, která se zvedla po její poslední větě, si nezadala s tou největší tsunami, která 

kdy byla k vidění v amerických katastrofických filmech. Maya ji nechala proudit kolem sebe 

a dál si stála na svém. 

Jediná Andoriel a Wraith se k jejímu proslovu nevyjádřili. Stáhli se stranou a dívali se na 

Jamese, ležícího na izolaci. Maya přestala vnímat všechny námitky a sledovala ty dva. Něco 

v jejich postoji jí připomnělo rok strávený společně s Jamesem. Ája zvedla pohled 

k Wraithově tváři a trochu povytáhla obočí. V jeho výrazu se číst nedalo, přesto si všimla 

drobounké vlnky kolem rtů a mrknutí, které mohlo a nemuselo být jenom automatickou reakcí 

na suchý vzduch v místnosti. Docela ráda by věděla, co se těm dvěma honí v hlavách. 

„Tak dobrá,“ ozval se James hlasitě, aby ho nahoře slyšeli v reproduktorech. „Nechte mě 

jít s ním. Tady vám nebudu nic platný.“ 

„Chcete ho na pozorování, doktorko?“ zeptala se Elizabeth. 

„Ne.“ Doktorka ho sledovala s trochou lítosti v očích. „Jestli se o něj dokáže postarat 

někdo z jeho druhu, bude to pro něj nejlepší. Abych byla přesnější,“ dodala trochu váhavě, 

„moc dlouho se o něj nebudou muset starat.“ Znovu se podívala na tablet, který jí před 

několika minutami přinesla jedna z ošetřovatelek. „Umírá.“ 

„Vezměte si ho,“ řekla Elizabeth směrem k Wraithovi. „A odleťte. Hned.“ 

Wraith s pobavenou ironií v očích naklonil hlavu ke straně na znamení souhlasu. 

„Odletíme okamžitě,“ řekl klidně. 

Andoriel se otočila k Maye. „Nenechají tě letět s nimi. Chtěla bys zpátky na pevninu? Za 

Teylou?“ 

„To je dobrý nápad,“ usmála se doktorka. „Čerstvý vzduch a trocha pohybu ti udělají 

dobře. A Teyla je dobrá hostitelka. Bude ti tam lépe, než tady.“ 

„Vezmu ji tam.“ Andoriel se otočila, vzala Mayu za loket a odváděla ji z pozorovatelny. 

Maya se chtěla ještě rozloučit s Jamesem, ale John už jí nedovolil se k němu přiblížit. Ani 

Andoriel se po Wraithovi neotočila, když s Johnem a ochrankou odcházel na místo, odkud se 

společně s Jamesem dostanou na wraithskou loď. 



„Rychle,“ zašeptala Ája a vlekla Mayu atlantskými chodbami. V hangáru skočila do 

prvního vznášedla a prosmýkla se otevírající se střechou ve chvíli, kdy byl otvor v ní dost 

veliký, aby se tam vešly. 

Nepřistála na okraji athosianské vesnice, ale stranou, za hustým pásem lesa. 

Maya za celou cestu nepromluvila ani slovo. Nebyla zvyklá na to, že by někdo rozhodoval 

za ni. Svírala opěradlo svého křesla a k bolesti těla se přidala i mnohem hlubší bolest. 

Andoriel vyběhla ze vznášedla a zadívala se k obloze. 

„Pospěš si,“ šeptala. 

Maya za ní vyšla trochu zmatená. „Co to má znamenat?“ ptala se. 

„Nemohla jsem ti nic vysvětlovat tam.“ Ája pohodila hlavou směrem k Městu. „Jestli 

chceš být s Jamesem, tak budeš. Pokud do toho budu mít co mluvit, už nikdo nikoho 

nerozdělí. A rozhodně ne bez rozloučení.“ 

Maya poodešla kousek od vznášedla a také pohlédla k nebi. Ostrý svist Šipky jim zazněl 

přímo nad hlavou, paprsek sebral Mayu a pilot wraithské stíhačky proletěl těsně nad zemí. 

Střetl se s Ájou očima a vyletěl kolmo vzhůru z jejího dohledu. 

 

„Vítej na mé lodi,“ řekl Maye Wraith, kterého potkala na Atlantis. „Mám pro tebe návrh.“ 

Maya ho zvědavě následovala do laboratoří. James už tam ležel a do žíly mu proudila 

tmavá kapalina. 

Wraithův návrh Maya zvažovala přesně tak dlouho, než se zadívala do Jamesovy tváře. 

Mojmír neexistoval. Co se týkalo jejího předchozího života, jakoby taky neexistoval.  Proč 

tedy nezačít úplně znovu a úplně jinak. 

„Souhlasím,“ otočila se k Wraithovi. „Začneme hned?“ 

S náznakem úsměvu jí pokynul na místo vedle Jamese. 

Maya na něj naposledy pohlédla, lehla si a zavřela oči. Jestli se všechno povede tak, jak 

má, bude za pár dní stejná, jako celá posádka této lodi. A hlavně - bude stejná jako James. 

 

 

 

 

 



31. Daledon 

Seděla jsem s hlavou v dlaních a nechtěla jsem s nikým komunikovat. Atlantis pomalu 

plula neznámým vesmírem a její štít každou chvíli hrozil kolapsem. Replikátoři si mohli 

k dnešnímu dni namalovat do kalendáře hvězdičku jako symbol vítězství nad pozemskou 

expedicí. Satelit splnil svůj úkol. Kdyby se nepodařilo jeho paprsek aspoň na chvíli zarazit 

jedním z měsíců nad planetou, byla by jejich výhra úplná. John s Městem odletěl v posledním 

okamžiku. Vlastně až po něm. 

Elizabeth ležela na ošetřovně v kritickém stavu a nikdo nevěděl, jestli se ještě probudí. 

Vědci a technici se snažili udržet aspoň nezbytné minimum přístrojů v chodu, lékařský tým 

měl tolik práce, že nevěděl, kam dřív skočit a jedna ztracená knihovnice v současné době 

nikoho příliš netrápila. Nikoho kromě mě. Erin zůstala někde na pusté planetě sama. 

Záchranný oddíl, který se ji vypravil hledat, byl odvolán kvůli útoku na Město. 

John si našel pět vteřin, aby mi řekl, že jakmile se dostaneme z nejhoršího, rozjede pátrání 

znovu. Věřila jsem mu. Jeden debakl v záchraně knihovnic mu úplně stačil. 

Našla jsem si místo, kde jsem překážela co nejméně a snažila se na sebe moc 

neupozorňovat. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Erin se probudila pod útesem ve velice divné poloze. Obličej měla zabořený do trsu 

kapradí, ruce rozhozené, jednu nohu zkroucenou pod tělem a druhou nataženou za sebou. 

Zamrkala a pokusila se vzepřít na rukách, aby se mohla rozhlédnout. Hlavou se jí honily 

nesouvislé útržky vzpomínek na něco, čemu nerozuměla.  

Nohou, kterou měla pod sebou, jí projela ostrá bolest. Sykla, ale přetočila se na záda a 

čekala, až se vlny bolesti, přecházející z nohy do zbytku těla, uklidní. Očima zatím jezdila po 

okolí. Vysoké stromy nad její hlavou byly pocuchané a objevila na nich několik zlomených 

větví. Zřejmě jimi proletěla před svým dopadem. Nad stromy se tyčila skála. Vysoká šedá 

stěna proti modrému nebi. 

Zvedla ruce a prohlédla si je, přejela si jimi po těle a očima zkontrolovala, jestli se jí 

podařilo zahýbat palci u nohou. Zatím se zdálo, že kromě jedné nohy bude v pořádku. Ještě si 

prsty pohrábla vlasy. Když se dotkla zátylku, tvář se jí zkroutila bolestí. Na prstech jí zůstala 

krvavá šmouha. Ušklíbla se na ní a sáhla po jedné ze zlámaných větví, které ležely kolem. 

Zvedala se pomalu, a když se s pomocí větve dostala do stoje, chvíli zůstala v klidu a 

nechala hlavu, aby si zvykla na změnu pozice. Vlevo od ní lesem probleskovala světlá skvrna. 

Doufala, že je to konec lesa nebo aspoň mýtina a po jedné noze se za pomoci ulomené větve 

začala posunovat ke světlu. 

Trvalo jí to dlouho. Cestu volila opatrně, aby předešla pádu. Bála se, že by se znovu 

nemusela zvednout. Konečně se ocitla mezi posledními stromy a zůstala stát. Nebyl to konec 

lesa. Jenom malá paseka, na které ležel povalený strom. Jeho kmen byl celý porostlý mechem, 

a pod pásy odchlíplé kůry se hemžil hmyz. 

Když vyšla na slunce, uvědomila si, jaká zima jí byla pod korunami lesa. Vyhlédla si velký 

kámen, do kterého se opíraly sluneční paprsky a s úlevou si na něj sedla. Zraněnou nohu měla 

nataženou před sebou. Nohavice se napínala, jak se pod ní rozrůstal otok. 

Erin se zadívala před sebe. Útržky vzpomínek, které se jí občas mihly hlavou, 

nevysvětlovaly vůbec nic. Nevěděla, kdo je, jak se sem dostala, ani kam patří. 

Rozzlobeně upírala oči na jednotlivé body v krajině, které měla na dohled, a pokoušela se 

přesvědčit sama sebe, že je zná. Hlava jí rozbolela tak, že si ji musela stisknout mezi dlaněmi. 

V okamžiku, kdy zavřela oči, se svezla vedle balvanu a ztratila vědomí. Slunce pražilo do 

jejího bezvládného těla a pomalu putovalo oblohou, až se dotklo horizontu. Po nástupu noci 



se ochladilo a Erininy mdloby přešly do těžkého spánku. Stočená do klubíčka se tiskla ke 

kameni, dokud se v něm držel zbytek slunečního tepla. 

Ráno ji probudil pramínek vody, stékající jí před pootevřené rty. Nový den měl snový 

tyrkysový odstín. Pokoušela se víc otevřít oči a zaostřit na svět kolem sebe, ale byla příliš 

vyčerpaná. Chladná voda jí po kapkách stékala do krku a nutila ji polykat. Když přestala 

proudit, Erin znovu usnula. 

Probudila se k večeru. S nově získanými silami nejen otevřela oči, ale také se posadila. 

Všechno bylo stále zahaleno v tyrkysovém příšeří. Jako závoj tenký baldachýn zelenomodré 

barvy chránil místo, kde odpočívala. Vedle sebe našla hromádku neznámého ovoce a misku, 

vyrobenou z půlky skořápky, podobné velikému kokosovému ořechu, plnou vody. Sáhla po 

kousku ovoce a opatrně ochutnala. Vzala si další a nepřestala, dokud místo vedle ní nebylo 

prázdné. Vypila vodu z misky a rozhlédla se s nadějí, že se objeví další jídlo a pití. 

Zraněná noha ležela natažená a omotaná růžovou poloprůsvitnou látkou. Když se Erin 

chtěla pohnout, látka působila jako dlaha – zabránila noze se ohýbat. Erin zároveň cítila, jak jí 

do zranění z obvazu proudí svědivý pocit, který znamenal uzdravování. Ještě dotykem 

zkontrolovala ránu na hlavě. Čtverec látky držel na místě poranění pásek tak jemný, že si ho 

na čele uvědomila, až když se tam při jeho zkoumání posunuly její prsty.  

Léčba se sice zdála úspěšná, ale paměť se jí nevrátila. Marně tápala v těch útržcích 

vzpomínek, které jí táhly hlavou, jestli tam objeví něco o růžové látce s hojivými účinky nebo 

o tyrkysové kopuli. 

Při přemýšlení se pohodně uložila a spánek, který tentokrát přišel, byl hluboký a posilující, 

i když netrval dlouho. 

O půlnoci se probudila hlasitým prasknutím. Ještě zahlédla, jak se růžový obvaz z její nohy 

zkroutil jako had a rozplynul se. Po kusu látky s páskem přes čelo nezbyla ani památka. 

Pohnula nohou. Nejprve opatrně, pak ji skrčila, přitáhla koleno co nejvíc k sobě a zase ho 

natáhla. Po bolesti nezůstala ani stopa. Přesunula se do dřepu a pokoušela se vstát. Tyrkysová 

kopule byla o pár centimetrů vyšší než ona a vydávala tlumené světlo posílené svitem hvězd. 

Erin se pomalu narovnávala a postupně zatěžovala zraněnou nohu stále víc. 

„Ještě bys měla ležet,“ ozval se příjemný hluboký hlas. „Kosti byly roztříštěné a jejich 

úlomky se dostaly do svalů, když jsi sem šla. Všechny už jsou na svém původním místě, ale 

ještě nedrží tak pevně u sebe, jako předtím.“ 

Erin si při prvním zvuku sedla na kámen a rozhlédla se kolem. Zpočátku neviděla nic, ale 

pak se kopule zachvěla a rozplynula se stejně jako předtím růžová látka. S úžasem se dívala 

na podivuhodnou bytost, která stála před ní. Nejméně dva metry vysoká štíhlá postava byla 

zahalena v dlouhém rouchu tyrkysové barvy, přepásaném širokým tmavomodrým pásem. 

Dlouhé tmavé vlasy jí splývaly po zádech a kolem skrání byly některé prameny složitě 

spleteny. Oči měla bytost stejně tmavě modré jako pás. Erin se mihla hlavou představa 

hladiny moře za jasné noci. Nevěděla, kde k ní přišla, ale hodila se na popis barvy, kterou 

právě tiše obdivovala. Přes křehkost bytosti nebylo pochyb, že vládne značnou silou. Ve 

volných záhybech pláště se chvílemi mihly ruce s dlouhými prsty, ale poměrně velkými 

dlaněmi. Erin nepochybovala, že před ní stojí muž. Nejzvláštnější byl široký pruh 

zelenomodré látky, který měl na zádech. Začínal nad cizincovou hlavou a dosahoval mu až 

téměř k patám. Byl jeho součástí stejně jako úzký nos, přecházející na konci do sotva znatelné 

skoby nebo smetanově bílá špička boty, která vykoukla z roucha, když k ní udělal pomalý 

krok, jako by ji nechtěl svou blízkostí vyděsit. 

„Kdo jsi?“ zeptala se. 

„Jmenuji se Marcus,“ usmál se cizinec a udělal před tělem rukou složité znamení, při 

kterém se jemná látka jeho pláště zavlnila ve výrazných křivkách. „Uslyšel jsem tvé volání.“ 

Erin se na něj trochu nechápavě podívala. „Já jsem křičela?“ 



Marcus se dotkl čela a zadíval se jí do očí. „Tvůj křik slyšeli všichni obyvatelé Daledonu. 

Byl tak hlasitý, že jsme nemohli určit přesný směr. Měl jsem štěstí, že jsem tě našel.“ 

Erin odvrátila pohled. V modři jeho očí by se brzo utopila a ona potřebovala posbírat 

všechny síly a vzpomenout si. Na cokoli. Jméno Daledon jí nic neříkalo. Tyrkysově oděný 

muž jí připadal jak ze snu, ale jeho vzhled byl pro ni naprosto neznámý. Rychle pohlédla na 

své špinavé zelenohnědě strakaté oblečení s nevzhlednými rourami na ruce a nohy a zamračila 

se nevolí.  

„Kdo jsem já?“ zeptala se Marcuse.  

Položil jí ruku na tvář. „Tvé vzpomínky jsou zastřené, ale spoje se uvolní a vypustí je, až 

přijde čas.“ Zavřel oči a tváří mu přešel zamyšlený výraz. „Jmenuješ se Erin.“ 

Potřásla hlavou. Jméno Erin jí také nic neříkalo. Povzdechla si a smutně se na Marcuse 

podívala. Ruku jí nechával na tváři a zkoumavě se na ni díval. 

„Jestli se cítíš dost silná, vezmu tě domů,“ řekl. „Na Daledon,“ doplnil, když viděl zmatek 

v jejím obličeji. 

Přikývla a vstala. Uvědomila si, jak je proti němu malá a drobná. Musela by zvednout ruce 

až nad hlavu, aby mu je položila na ramena. A to také na jeho pokyn udělala. Tyrkysový plášť 

je oba celé zahalil, když objal i on ji, a jemná látka vytvořila kolem nich ochrannou vrstvu. 

Erin s úžasem sledovala, jak se pás na Marcových zádech rozkládá do stran i do výšky a mění 

se v pár křídel, která je vynesla na oblohu a pak i do hlubin vesmíru. Křídla nevydávala žádný 

slyšitelný zvuk, jenom slabou záři. Stejně jako plášť byla tyrkysová a jejich okraje měly 

růžový nádech. 

„Zavři oči,“ řekl jí Marcus. Poslechla. Cítila, jak ji k sobě přitiskl a jeho tělo se napjalo. 

Neodolala a malinko pootevřela jedno oko. Okolo Marcusova pláště se jiskřilo, křídla měl bez 

pohybu roztažená do stran a hlavu zvrácenou nahoru, jak se díval směrem, kterým letěli. Ne. 

Neletěli. Řítili se pro Erin neuvěřitelnou rychlostí. Když si uvědomila, že ta duha, která je 

obklopovala, je vlastně světlo hvězd, rychle oko zase zavřela a přitiskla obličej Marcusovi 

pod rameno. 

 

„Už tam budeme,“ ozval se jeho hluboký hlas těsně u Erinina ucha, když se let začínal zdát 

příliš dlouhý a ona zjistila, že v Marcusově náručí tiše usíná. 

Pomalu zvedla hlavu a opatrně otevřela oči.  

Jejich rychlost se zmírnila a oni se vznášeli u jasné dvojhvězdy. Rudý obr majestátně plul 

vesmírem a jeho obrovská, ale řídká hmota matně zářila v tyrkysových a růžových odstínech. 

Hvězda tvořila kapku Rocheova laloku, jejíž hrot se dotýkal oslepujícího bílého trpaslíka. 

Malá hvězdička lačně nasávala hmotu obra. Pomalu kolem sebe kroužili, jako malý pán 

v oslnivě bílém obleku v tanci s dámou, kolem které vlály barevné závoje. 

Erin jen povzdechla. Pro takovou nádheru nenacházela slov. 

„Krásný pohled, že?“ usmál se Marcus. „Škoda, že tu nejsi v období, kdy si naše slunce 

mění své role. Dale se oblékne do tyrkysu a šarlatu a Don se změní v bělostnou nenasytnou 

vločku.“ Lehce mávl křídly a zachytil sluneční vítr z lepšího úhlu pro jejich další, tentokrát už 

pomalou cestu. 

Erin nevycházela z úžasu. Pomalu se přibližovali k něčemu, co vypadalo jako široký 

prstenec kolem dvojhvězdy. Množství planet – přirozených i umělých - s měsíci a satelity, 

tvořilo hustou síť, někde propojenou do neprostupné hmoty, jinde s velkými rozestupy mezi 

sebou. 

„Toto je můj domov,“ řekl Marcus s rozzářenýma očima a zamířil k jedné z 

osamocených planet.  

Erin sledovala, jak se přibližují k oběžnici a postupně rozeznávala její barvy. Převládala 

zelená. Výhled jí na chvíli přerušila ohnivá stěna při vstupu do atmosféry planety, ale když se 



oheň rozptýlil, rozeznávala mírné kopce i vysoké hory, většinou porostlé travou nebo lesy, 

s širokými řekami. Nikde nebylo vidět osídlení. 

Marcus letěl nad povrchem a šťastně se usmíval. Směřoval k nejvyššímu pohoří, které bylo 

v jejich zorném poli. 

Jak se přibližovali, Erin poznala, že se vlastně nejedná o pohoří, ale o kráter jediné sopky. 

Byla tak obrovská, že její okraj vypadal jako vysoké rozeklané pohoří. Nad kráterem Marcus 

zpomalil a začal se snášet dolů. Vstříc se jim blížila louka, občas přerušená skálou nebo 

osamělým stromem. Erin stále neviděla nic, co by nasvědčovalo, že na planetě někdo žije. 

Zůstali stát v trávě. Poloprůhledná tyrkysová látka, která je halila a chránila cestou 

k Daledonu, zmizela. Erin přenesla váhu z nohy na nohu, aby se přesvědčila, že ji opravdu 

udrží obě a zahojení tříštivé zlomeniny nebyl jenom sen. Tříštivá zlomenina – zvláštní výraz, 

napadlo ji. Rozhlížela se kolem sebe, ale stále se ještě jednou rukou držela Marcuse kolem 

krku. 

„Marcu!“ ozvalo se volání a loukou k nim od nejbližší skalky běžela vysoká štíhlá dívka. 

Měla stejný plášť jako Marcus, ale ten její byl růžový. „Našel jsi ji,“ řekl další hlas. Najednou 

byli obklopeni lidmi. Někteří přicházeli, jiní se snášeli. Všichni byli vysocí a štíhlí, měli 

různobarevné pláště a křídla. V barvách převládala tyrkysová, modrá a růžová.  

„Caio,“ usmál se Marcus a natáhl ruku k dívce, která na něj volala. Druhou měl pořád 

obtočenou kolem Erinina pasu. Erin se chtěla odtáhnout, aby se s dívkou mohl přivítat, ale 

držel ji pevně. 

„Zůstaň u Marcuse,“ oslovil Erin jeden z mužů. Jako jediný měl plášť zářivě bílý a kolem 

očí a úst se mu táhly jemné vrásky. „V našem světě není vše tak jasné a jednoduché, jak se 

návštěvníkům na první pohled jeví.“ Pak se obrátil na Marcuse, který se k Erinině překvapení 

s Caiou přivítal tak, že se navzájem dotkli ukazováčky. „Vítej zpátky,“ řekl mu. „Jsme rádi, 

že se ti ji podařilo najít tak rychle.“ Znovu se obrátil k Erin. „Tak hlasitý křik jsme tu 

neslyšeli už věky. Máš mimořádný dar.“ 

DAR. Erin zamrkala, potřásla hlavou a na čele se jí usadily vrásky. To slovo pro ni bylo z  

neznámého důvodu velice důležité. 

„Jsi unavená. Možná jsme měli ještě počkat s odletem, až nabereš víc sil.“ Marcus ji 

starostlivě pozoroval. 

„Jsem v pořádku,“ odporovala. „Jenom bych se ráda umyla a převlékla.“ Mezi těmi 

zářícími barvami a lidmi, kteří jí připadali dokonalí, se cítila trochu nejistě. 

Caia se na ni usmála. „Samozřejmě. Hned to zařídím.“ Její růžová křídla se stříbrným 

lemováním se roztáhla a v okamžiku ji odnesla někam mimo Erinin dohled. Erin obrátila 

tázavý pohled k Marcusovi. Ještě pořád jí připadal jako jediná skutečná bytost v celém 

vesmíru.  

Usmál se na ni a několika slovy dopověděl, jak ji našel zraněnou na louce uprostřed lesa a 

po ošetření jejích ran se hned vydali na cestu k Daledonu. „Měl jsem velké štěstí, že jsem ji 

našel. Bohužel si nic nepamatuje. Rána do hlavy ji zbavila všech vzpomínek na to, kým byla,“ 

dokončil a rozhlédl se po ostatních, kteří ho pozorně poslouchali. 

„Hlavně, že je tady s námi,“ pokýval hlavou muž v bílém. „Už nic nehrozí,“ dodal, pro 

Erin trochu nesrozumitelně. Mírně pozvedl hlavu a oči mu na okamžik ustrnuly 

v nepřítomném pohledu. „Caia ti připravila koupel a nové šaty,“ otočil se k Erin. 

Marcus ji sevřel pevněji a roztáhl křídla. Kratičký let k jedné z blízkých skal vyvolal v Erin 

další příval nesmyslných obrazů a pocit, že něco podobného zažívala kdysi často. 

 

Když přistáli, Marcus jí přestal objímat v pase, sundal její ruku ze svého krku, ale stále ji 

za ní držel. Vedl ji do nitra hory širokými chodbami plnými barevného světla. Došli do 

prostorné jeskyně, jejíž půlku zabírala vodní hladina. Přirozené výstupky skal byly doplněny 



nenápadnými kovovými i látkovými závěsy, které celý prostor dělily do menších částí a daly 

se posunovat podle potřeby. 

„Jste tady!“ ozval se hlas Caii. Vynořila se u jednoho z růžových závěsů. Vzala Erin za 

druhou ruku a vedla je blíž k vodní hladině. Marcus se před posledním předělem zastavil. 

„Půjdu si promluvit s Arelem.“ Stiskl Erin prsty, než ji pustil, a když viděl její zmatený 

pohled, dodal: „Vrátím se. Než se upravíš, budu na tebe čekat u východu.“ Neochotně ho 

pustila a dívala se za ním, dokud jí nezmizel z očí. 

„Marcuse je jednoduché milovat,“ řekla Caia. Otočila se a odhrnula poslední jemný pruh 

látky. „Tady se můžeš vykoupat. Šaty si vyber podle svého vkusu. Budu hned vedle,“ 

pokynula k další zástěně a zmizela za ní. 

Erin došla na břeh z mramorových desek. Odkopla boty a stoupla si na vyhřátý kámen. 

Z vody u jejích nohou stoupala pára. Klekla si a ponořila do ní ruku po zápěstí. Pak už 

neváhala. Rychlými pohyby se zbavila šatů a vklouzla po několika schůdcích do příjemně 

teplé lázně. Voda mírně perlila a v barevném světle nechávala na její kůži kapky jako 

démanty. Plavala a potápěla se tak dlouho, až se na břehu objevila Caia a mávala na ni. Než se 

dostala ke schodům na břeh, Caia zmizela, ale Erin objevila několik různobarevných plášťů, 

rozložených na vystouplých kamenech, které zřejmě nahrazovaly sedátka. Hned sáhla po 

tyrkysovém. Ta barva jí uklidňovala. V její přítomnosti měla pocit bezpečí. Sotva si připnula 

stříbřitě modrý pás, ucítila, jak se jí plášť přizpůsobuje a halí ji přesně tak, jak si to 

představovala. A také se trochu změnila jeho barva. Už nebyl pouze tyrkysový, ale při 

každém pohybu se jeho barva pozměnila. Než udělala pár kroků, byl sytě modrý, pak, přešel 

do růžové a bílé s nádechem zlata, aby se zase proměnil na zelenomodrou nádheru. 

K plášti patřily i jednoduché smetanové střevíce. Jenom křídla Erin scházela. Ale ke svému 

překvapení po nich ani netoužila. Ta patřila k jejímu zachránci. Než došla k východu ze 

skalních lázní, hrál její plášť všemi barvami duhy, ale stále na něm převládal tyrkys. 

 

Marcus na ni čekal, jak slíbil. Hlavu mě sklopenou k zemi, a když ji po příchodu Erin 

zvedl, všimla si, jak jsou jeho oči vážné a zadumané. Opatrně se na něj usmála a chytila ho za 

ruku, kterou k ní natáhl. 

„Co se stalo?“ zeptala se při chůzi nízkou hebkou travou. Tentokrát neletěli a Erin byla 

ráda. Cítila, že trocha pohybu jí udělá dobře. 

„Dale nám dělá starosti. Jeho hmotnost se zvyšuje příliš rychle a degenerační tlak přestává 

být schopen odolat gravitaci. I přes naše zásahy se brzy změní v supernovu. Zatím se nám 

tomu vždycky podařilo zabránit, ale obávám se, že tentokrát jsme vhodnou chvíli propásli.“ 

Smutně potřásl hlavou. „Budeme si muset najít jiný domov. A to co nejdřív. Než se nám 

podaří vybudovat další prstenec kolem vybrané hvězdné dvojice, bude to trvat…,“ podíval se 

na Erin, „na tvé chápání času velmi, velmi dlouho.“ 

Erin se zastavila. „Supernova? Jak dlouhá doba nám zbývá do výbuchu?“ 

„Převedeno na tvůj čas – snad několik dní.“ 

„To není moc,“ zašeptala Erin a vykročila na další cestu. 

Marcus se usmál. „Čas je velice relativní pojem. 

 

Arel se objevil u skupinky vysokých stromů právě, když k nim došli. „Máme práci,“ řekl 

Marcusovi. „Promiň,“ oddal k Erin. „Můžeš tady zůstat?“ 

„Poslední pokus,“ zašeptal Marcus, když usazoval Erin na mechový polštář pod stromy. 

Společně s Arelem odletěli tak rychle, že to Erin skoro nepostřehla.  

Chvíli se rozhlížela kolem sebe, ale její oči neupoutalo nic tak dlouho, aby to stálo za bližší 

prozkoumání. Svezla se vedle kamene, zkřížila nohy do tureckého sedu, položila si ruce na 

kolena a zavřela oči. Tato pozice jí byla velice příjemná. Seděla a nechala myšlenky odplout 

k obzoru. Byly jako malé papírové lodičky, které se houpaly u břehu moře a vlny je 



posouvaly dál a dál, až zmizely. Hladina moře se uklidnila a splynula s oblohou. Barva 

postupně světlala, až skončila v zářivém bílém světle. Erin prudce otevřela oči. 

 

Krajina kolem ní se změnila. Po trávě a stromech nezbyla ani stopa. Vysoké rozeklané 

skály se tyčily k nebi a na jejich úpatí se hromadila černočerná tma. Červeně lemované tmavé 

mraky se valily kolem hor a otíraly se o jejich boky. Ozvalo se vzdálené zahřmění a přineslo 

poryv studeného větru. Erin se otřásla zimou a vstala ze studeného vlhkého kamení. 

Od jedné z blízkých skal k ní letěl kulový blesk. Těsně před ní se zastavil a v jeho tichém 

prskání zaslechla hlas, který patřil Caie. 

„Nedokážeme už udržet iluzi. Všechny síly dáváme do odvrácení zkázy. Zůstaň tady.“ 

Erin kývla, rozhlédla se a vybrala si to nejvíce suché místo k usednutí. Znovu zkřížila 

nohy, položila ruce na kolena a zavřela oči. Uklidnění nepřicházelo. Studený vítr na ni útočil 

ze všech stran a pocit ohrožení se jí usadil v zátylku jako nepříjemné brnění. Navíc ji rušil 

vzdálený křik, kterému nerozuměla. 

„Erin,“ ozval se vedle ní známý hlas. Marcus se vznášel několik centimetrů nad zemí a 

natahoval k ní ruce. „Musíme hned pryč.“ 

Zvedla se a zadívala se na něj. „Nezměnil ses,“ řekla překvapeně.  

„Jsem takový, jakého si mě přeješ. Jsem tu pro to, abych tě chránil.“ 

Mračila se. „A kde jsi byl, když jsem ležela mezi střepy v knihovně a Wraith se snažil mě 

zabít? Nebo když mi předávali Dar?“ 

„Nechráním tě před tvým osudem ale před nehodami,“ vrtěl hlavou Marcus a chytil ji za 

ruku. „Pojď už.“ 

„Co tu ještě děláte?“ vykřikl malý holohlavý človíček s hnědými blanitými křídly, který se 

hnal kolem nich. „Zmizte!“ 

„Už jdeme, Arele,“ zašeptal Marcus a položil si Erininu ruku na rameno. „Prosím,“ otočil 

se k ní, „pojď.“ 

Erin se ohlédla za Arelem a zvedla druhou ruku, aby ji ovinula kolem Marcusova krku. 

„Proč jste každý jiný?“ zeptala se.  

„Vypadáme tak, jak si náš představují tvorové, které chráníme.“ Vznesli se nad pohoří, 

proletěli mraky plnými vody a rychle se vzdalovali od dvojhvězdné soustavy. 

 

Erin se ohlédla. Bílý trpaslík Dale se zhroutil do sebe. Napadlo ji, že se vlastně nic neděje, 

že se jen čas na okamžik zastavil. Pak se Dale rozzářil mohutnou explozí, která na všechny 

strany vyslala destruktivní rázovou vlnu. Marcusův plášť je ochránil před nejhorším. Ale Erin 

stejně cítila, jak se jí škvíří vlasy a podrážky bot měla přilepené ke kůži chodidel.  

Marcus se vzdaloval od supernovy a využíval k tomu i sílu výbuchu. Okraje křídel měl 

rozpálené do ruda a Erin cítila, jak se jí v náručí chvěje námahou. Posunula trochu ruce, aby 

měla dlaně k Marcusovi přitisknuté celou plochou, pomalu a zhluboka se nadechla a 

s výdechem nechala energii proudit ze svých dlaní do Marcova těla. Přitiskl ji k sobě blíž a 

jejich let se zrychlil.  

 

Trvalo dlouho, než je přestal zahalovat oblak ohně a rázová vlna si s nimi přestala 

pohazovat. Konečně se jejich let uklidnil. 

Ochranný obal Marcusova pláště stále fungoval a chránil je před zářením, které Dale vyslal 

v posledním výdechu své ztracené existence. Mračno, vytvořené těžkými prvky z dvojhvězdy, 

se vydalo na dlouhou pouť, aby pomohlo ke vzniku nového života v dalekých koncích 

vesmíru. 

Marcus zpomalil a sklonil hlavu k Erin. „Zachránila jsi nás,“ řekl jí. „Nebýt tvé pomoci - 

tvé síly - nedokázali bychom uniknout.“ 



Erin se rozesmála. Celou dobu Marcuse svírala v pažích se strachem, jestli se jim podaří 

odletět dost daleko, a teď právě jí potvrdil, že to dokázali. „Jak by mohl Anděl strážný 

zemřít?“ zeptala se. 

„Anděl strážný?“ vrtěl Marcus hlavou. „To si mě s někým pleteš.“ Posunul trochu ruce, 

kterými ji objímal, aby jí dlaní mohl přejet po tváři. „Strážný, to ano, ale Anděl nejsem.“ 

Erin přivřela oči. „V tom případě,“ řekla zastřeným hlasem, „by sis měl dávat větší pozor 

na blízké supernovy.“ Zašklebila se na Marcusovo rameno, které měla přímo před očima a 

pak si o ně opřela čelo. „Vezmi mě prosím domů,“ zašeptala unaveně. „Na Atlantidu,“ dodala 

ještě. 

„Tam nemohu, ale na planetu, kde jsme se potkali, zítra přijdou tvoji lidé, aby tě našli. 

Počkám tam s tebou.“ Jeho ruka ji pořád hladila po tváři a vlasech. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

„Johne!“ volala jsem přes celou jídelnu, a co největší rychlostí se proplétala mezi ostatními 

strávníky. „Johne!“ Dopadla jsem oběma rukama na stůl, kde seděl plukovník Sheppard se 

ztraceným výrazem v obličeji. Jeho neholená tvář vypadala ztrhanější, než jsem ji kdy 

pamatovala „Prý našli Erin,“ vyrazila jsem ze sebe mezi rychlými nádechy. 

Zvedl ke mně krví podlité oči. „Je na ošetřovně,“ řekl tiše a zadíval se před sebe 

nepřítomným pohledem. 

„Johne,“ opakovala jsem. „Je mi to moc líto.“ Ztráta Elizabeth ho zasáhla asi nejvíc z celé 

Atlantidy. Jejich přátelství přerostlo v něco, co ani jeden z nich nijak nekomentoval ani 

nespecifikoval, ale co bylo patrné na první pohled. 

Položila jsem mu ruku na zápěstí. 

Pokýval hlavou. „Díky. Jdi za Erin.“ 

„Já děkuju, že jsi nezapomněl.“ Ještě jednou jsem mu stiskla ruku a vydala se přímou 

cestou na ošetřovnu. 

 

Erin ležela s rukama za hlavou a tiše se pro sebe usmívala. 

„Takhle vypadá ztracená a znovu nalezená knihovnice?“ použila jsem její slova z dávné 

minulosti. Vlastně ani ne z tak dávné, jak mi to občas připadalo. 

„Takhle vypadá někdo, kdo potkal svého Anděla strážného,“ řekla. 

Ohlédla jsem se po pootevřených dveřích, kde právě lelkovalo několik vojáků a čekalo, až 

na ně přijde řada v pravidelném očkování. 

„Tyhle rozhodně nemyslím,“ řekla Erin důrazně, ale pořád se usmívala. 

Doktorka Kellerová přišla, aby zkontrolovala Erinin stav a nekompromisně mě vyhnala. 

Zatáhla závěs kolem Erinina lůžka a skryla nejen moji nejlepší přítelkyni, ale i ustaraný a 

trochu trpký výraz vlastní tváře. 

 

Cestou do knihovny jsem si nalila kávu a doufala, že Erin brzy pustí a já se dozvím něco 

víc o Andělu strážném. 

 

 

 

 

 



32. Nesmyslný požadavek 

 „To je od vás velmi pozorné, Johne,“ řekla plukovník Samantha Carterová a přijala mísu 

s ovocem. John se potěšeně zašklebil a mrkl na mě. 

Jenom jsem stiskla rty. Až se to Rodney dozví, bude zuřit. Byl to původně jeho nápad a 

John mu ho rozmluvil. Zjevně, aby ho mohl použít sám. 

Přivítání nové velitelky základny Atlantis se konečně dostalo do další fáze. Plukovník 

Carterová si šla prohlédnout svůj pokoj a my ostatní jsme se mohli rozejít po práci. 

„Ájo,“ oslovila mě doktorka Kellerová, než jsem stačila zmizet za nejbližším rohem. 

„Mohla bys jít se mnou?“ 

Trochu neochotně jsem ji následovala. V knihovně v přísném utajení probíhala velice 

zajímavá akce. Věděla o ní Erin, Radek Zelenka a já. Chtěla jsem vidět průběžné výsledky co 

nejdříve. 

Doufala jsem, že půjde o nějakou drobnost v mých zdravotních záznamech, která bude 

rychle vyřízená. Ale jenom do té doby, než jsem si všimla pohledu plukovníka Carterové 

směrem k doktorce, ještě než zmizela v chodbách Města. 

 

Jennifer Kellerová mě nevedla na ošetřovnu, ale do suterénu k vězení. Můj údiv se 

stupňoval každým krokem. Přede dveřmi jsme se zastavily, než voják na hlídce projel 

magnetickou kartu vstupním zařízením. 

„Je ti něco?“ zeptala se doktorka. Všimla si, jak jsem zbledla. 

Jenom jsem zavrtěla hlavou a vstoupila do rozlehlé místnosti jako první. 

„Otevřete, prosím,“ řekla jsem směrem k dalšímu vojákovi a přistoupila k mřížím cely. 

Vězně oddělovaly nejen silné tyče, ale také silové pole. Voják se tázavě podíval na Jennifer a 

po jejím přikývnutí vyťukal složitý kód. Pole zmizelo a přede mnou se otevřel otvor. Bez 

váhání jsem vešla. Nevšímala jsem si strážných, kteří vstoupili zároveň se mnou, a zamířila 

přímou cestou k vězni. 

„Co tu děláš? Jak ses tady ocitl?“ ptala jsem se v duchu a zastavila jsem se na krok od 

Ace. Pokřik, který se ozýval za mnou, nebyl důležitý. Zvedla jsem ruku a dotkla se jeho 

ramene. 

Opatrně, tak, aby byl jasný jeho sebemenší pohyb, Ace zvedl levou ruku, ukázal ji 

vojákům a pak stiskl tu mou, položenou na jeho kabátu. 

„Pozemšťané mi očividně nedůvěřují,“ řekl. Tenké bledé rty se na mě usmívaly, ale oči 

měl vážné a jeho hluboký hlas zněl mým uším smutně. 

„Kdo by se divil?“ snažila jsem se o lehký tón. „Taková nečekaná návštěva.“ 

Jeho pohled zalétl směrem k doktorce a vojákům. Jennifer na nás vyděšeně zírala a všichni 

vojáci měli zbraně připravené k výstřelu. Nemohla jsem jim vysvětlit, že mi nic nehrozí, 

protože tahle malá výjimka platila právě jenom pro mě. A Ace z ní vůbec nebyl nadšený. 

Imunitu jsem získala jako bonus ke svému vítězství v rituálním souboji a Wraith ji ještě pořád 

považoval za podvod a trestuhodné omezení jeho osobní svobody. 

 „Nečekaná návštěva?“ Pohledem stále probodával doktorku. Po úsměvu mu už ve tváři 

nezůstala ani památka a stisk jeho prstů sílil, jak přemáhal vzrůstající hněv. „Sheppard si dal 

tu práci, aby mě našel a osobně mi vyřídil, že se mnou potřebujete mluvit a zve mě na 

Atlantis.“ Rozhlédl se kolem sebe. „Pěkné pozvání,“ utrousil a trochu překvapeně povolil 

stisk, kterým mi drtil dlaň. Rychle jsem ruku spustila a snažila se nenápadně rozhýbat prsty, 

které na poslední chvíli ušly rozmačkání. 

„Když dovolíte,“ Jennifer udělala opatrný krok vpřed. „Pozvali jsme vás, abychom vám 

udělali nabídku na spolupráci, která by mohla pomoci oběma našim rasám. S pomocí 

hoffanského výzkumu a antické technologie se nám podařilo vyvinout sérum, díky kterému 

byste se mohli přestat krmit na lidech.“ S očekáváním se zadívala na Ace. 



„Přestat krmit?“ opakoval posměšně. „A čím bychom se pak živili?“ 

„Jedli byste to, co lidé,“ pokrčila Jennifer rameny. 

Wraith se krátce zasmál. „Ale to nás nenasytí. Vaše ubohé jídlo nám nedá sílu 

k regeneraci. Náš život by byl krátký a bolestivý. Na to žádný Wraith nepřistoupí.“ 

„Pokud vím,“ ozval se další ženský hlas a do vězení vešli plukovníci Carterová a 

Sheppard, „probudili jste se předčasně, boje o potravu jsou vysilující a většinou vás při nich 

mnoho zemře.“ 

Vojáci ustoupili, aby jejich velitelé mohli projít. Samantha se zastavila asi dva metry před 

Acem s rukama založenýma za zády. 

„To je ten Wraith z geniiského vězení,“ řekl John Samanthě a otočil se k Aceovi. 

„Plukovník Samantha Carterová převzala velení na Atlantis po odchodu doktorky Weirové.“ 

Ace kývl hlavou na pozdrav a obrátil se k Johnovi: „Jak už jsem říkal – moc hezké pozvání 

Shepparde. Budu ti ho někdy muset oplatit.“ Obrátil se k Samanthě a pokračoval: „Wraithové 

mezi sebou vždy bojovali o úrodné planety. To není nic nového. Ani to, že při tom někteří 

zemřou. Ostatně – proto byli stvořeni.“ 

Stála jsem za Acem a přestávala chápat, co tady vlastně dělám. Wraithovi moje myšlenky 

nemohly uniknout. 

„Neznáš plány svých nadřízených? Jak nepochopitelné!“ poslal mi výsměšně. 

„Už vím, co tu dělám. To, co ty,“ nenechala jsem se zaskočit. „Taky mě pozvali. Zase se 

scházíme ve vězení? Směšné.“ 

Otočil se ke mně a v očích mu zablýskalo. Ostatní přítomní zaraženě sledovali jeho ne 

zcela pochopitelné chování. 

„Přesto,“ pokračoval, když se obrátil zpátky, „bych rád viděl výsledky vaší práce.“ Zadíval 

se na doktorku. „Přestěhujete laboratoř sem nebo mohu jít s vámi?“ 

Jennifer vypadala zaskočeně. 

„Půjdeme nahoru,“ rozhodla Samantha, kývla na Johna a odešla. 

 

Následovala jsem Aceovu suitu ze suterénu s odstupem několika kroků. První šel John 

Sheppard, pak dva vojáci, mezi nimi Wraith a za ním další tři vojáci. Ace navíc dostal široký 

opasek s pevným koženým poutem na ruku z obou stran. Krátký pohled, který mi věnoval, 

když ho do něj poutali, nepotřeboval komentář. Tolik mi to připomnělo kovovou rukavici 

v geniiském vězení, až se ve mně všechno zastavilo. John spoutaného Wraitha pozoroval se 

zřejmým uspokojením. 

Samantha Carterová zmizela ve své nové pracovně a doktorka Kellerová šla napřed 

připravit laboratoř na příchod návštěvy. 

Přemýšlela jsem o tom, že se odpojím a půjdu zpátky do knihovny, když se z postranní 

chodby vynořila Erin, mrkla a vykročila vedle mě. 

„Všechno běží,“ špitla mi. „Radek hlídá.“ Pozorně se mi zadívala do očí. „Vypadalo to, že 

potřebuješ podporu.“ Neodpověděla jsem, jen jsem odvrátila pohled a trochu přidala do 

kroku, abych dohonila skupinu, mířící do zdravotnické laboratoře. 

Nepomohlo nám, že jsme vkročily do dveří těsně za posledními vojáky, jenom se otočili a 

zabránili nám vstoupit. Vchod se mi zaklapl před nosem. Moje služby, ať měly být jakékoli, 

už zřejmě nebyly zapotřebí. 

Erin se podívala na zavřené dveře, přimhouřila oči a přes tvář jí přeletěl úsměšek. I ona 

byla s Wraithem v lehkém telepatickém kontaktu od chvíle, kdy jsme opustili vězení. Otočila 

se, zamířila ke knihovně a kontakt přerušila. Šla jsem za ní a z našeho spojení jsem si nechala 

jenom vědomí, kde se Ace nachází, a jeho hlavní emoce. 

 



Radek se na našem knihovnickém území pohyboval jako doma. Přinesl si vlastní práci 

s jednoduchou výmluvou, že potřebuje hodně různých dat, hlídal náš tajný společný projekt a 

ještě stačil vyřídit pár knihovnických požadavků na vyhledání dokumentace. 

„Ty jsi malý zázrak,“ řekla jsem obdivně. „Je tě tady škoda,“ potřásla jsem hlavou a 

naložila si plnou náruč tabletů, ze kterých bylo potřeba uložit nová data na pevné disky a 

roztřídit je. 

Erin mě doprovodila pohledem do oddělené části, kde jsem se mohla zahloubat do práce 

bez zbytečného vyrušování, a šla vyzpovídat Radka o nejnovějších pokrocích. 

 

Při nedávné večerní procházce po odlehlých částech Města Erin narazila na tajné dveře, 

které měly na další skrývání málo energie. Jejich maskování vypadlo právě v okamžiku, kdy 

šla okolo. Místnost za nimi vypadala jako antická laboratoř nějakého hodně bláznivého vědce. 

Ničeho se raději nedotkla, ale po společné poradě jsme se dohodly, že před jejím bližším 

prozkoumáním budeme potřebovat pomoc přinejmenším s přísunem energie. Jediná přijatelná 

osoba, které bychom objev mohly svěřit, byl Radek Zelenka. Byl to odborník na energii a 

kamarád. Zajásal, když jsme mu sdělily důvod, proč musel přísahat mlčenlivost aspoň do 

doby, než zjistíme, co se kdysi v tajné laboratoři dělo. 

 

Odpoledne se vleklo hlemýždím tempem. Zpracovala jsem neuvěřitelné množství nových 

poznatků a pohrála si s jejich odkazy. Wraith byl stále v laboratoři. Výzkum ho proti všem 

předpokladům zaujal. Byl na světelné roky vzdálen možnosti zkoušet něco z toho, co mu 

ukazovali, na sobě nebo na posádce své lodi, ale uvažoval o jiných možnostech. Bavil se mou 

zvědavostí a párkrát mi poslal vlastní postřeh z jednání. Opakovaně jsem se přistihla, že se 

dívám skrz monitor počítače do neznáma a jednou jsem se rozesmála tak hlasitě, že ke mně 

všichni v knihovně udiveně zvedli hlavy a Erin významně zakoulela očima. 

Navečer jsem chodila po terasách a nastavovala tvář zapadajícímu slunci. Přítomnost 

Wraitha na Atlantis mi bzučela v hlavě jako podrážděná včela. Ještě neopustil laboratoř a se 

skrývaným opovržením sledoval stále větší únavu doktorky Kellerové při dalších a dalších 

testech, které požadoval. 

Opřela jsem se o zábradlí a dívala se pod sebe do vln oceánu. Spojení zesílilo, když se 

plukovník Carterová přišla podívat na výsledky prezentace a dohodnout další postup. Musela 

jsem obdivovat její klid. Bylo to její první setkání s Wraithem potom, co si o jejich druhu 

přečetla desítky hlášení. Přesto se chovala přiměřeně přátelsky a jediné, co z ní Ace vycítil, 

byla lehká zvědavost. Dohoda o zkoušce retroviru šla celkem lehce až do okamžiku, kdy 

Wraith předložil poslední požadavek. Ten byl rázně odmítnut a Ace odvedli zpátky do vězení. 

Stála jsem na terase, křečovitě svírala zábradlí a s napětím čekala, jestli se ozve můj 

komunikátor. Ozval. Rychle jsem došla do kanceláře velitelky základny. Než jsem stačila 

zaklepat, mávla na mě plukovník Carterová, ať vstoupím. 

„Plukovníku,“ řekla jsem a sedla si na připravenou židli. 

„Myslím, že si tady většina osazenstva říká jmény,“ usmála se. „Říkej mi Sam.“ 

„Ráda. Já jsem Ája.“ Všimla jsem jejího zaraženého pohledu a doplnila: „To je zkratka 

Andoriel.“ 

„Stejně mám pocit, že ve tvých dokladech je něco jiného,“ mračila se Sam. 

„Jiného?“ zamyslela jsem se. „Máš na mysli Sunny? Svoje první jméno nepoužívám. Ája 

úplně stačí.“ 

Jenom přikývla a pokračovala. „Teď se mi bude mluvit snadněji. Tomu Wraithovi se náš 

výzkum nakonec líbil, ale má nesmyslné požadavky. Přesto si myslím, že bys o nich měla být 

informovaná.“ Pozorně se na mě podívala. „Chce retrovirus vyzkoušet v několika dalších 

wraithských lodích. Bude to vyžadovat dlouhé diplomatické jednání s královnami vybraných 

Úlů a ten Wraith požaduje prostředníka. Lidského prostředníka z Atlantis, který by spolu 



s ním a s královnami absolvoval složitý wraithský protokol při počátečních jednáních. 

Prostředník by musel být plně obeznámen nejen s retrovirem, ale také s wraithským 

protokolem. Wraith slíbil, že ho naučí všechno, co bude potřeba. A trval na tom, že tím 

prostředníkem máš být ty.“ 

S čekáváním se na mě zahleděla. Neodpovídala jsem. Věděla jsem, že to nebyl důvod pro 

prudké odmítnutí Aceova návrhu na zkoušku retroviru. ‚Nesmyslný požadavek‘, jak ho Sam 

nazvala, jsem od ní ještě neslyšela. Místo odpovědi jsem položila rozpačitou otázku: 

„A v čem je problém?“ 

„Podle něj bys musela strávit asi měsíc v jeho lodi, než by ses o wraithském protokolu 

naučila všechno, co budeš potřebovat k jednání. Sama, bez ochrany. A to ani nemluvím o 

tom, že nevíš nic o retroviru. Proto tato varianta nepřipadá v úvahu. Vůbec si nedovedu 

představit, že bych někoho pustila na takovou misi samotného,“ uzavřela. Nesmyslný 

požadavek zazněl. 

Opřela jsem se a zadívala se před sebe. Od chvíle, kdy jsem se z Aceovy mysli dozvěděla o 

možnosti pobytu v jeho lodi, jsem tu nabídku v hlavě převracela ze všech stran. 

„Vzala jsi v úvahu to, že jsme spolu byli dlouhou dobu ve vězení, a že jsem stále naživu?“ 

zeptala jsem se opatrně. „A že bych díky tomu mohla mít nějaké zkušenosti v jednání 

s Wraithy? Protokol by pro mě nemusel být tak složitý. A co se ochrany týká, tu by mi měl 

zajistit ten Wraith.“ 

„Ty bys s tím souhlasila?“ vyhrkla překvapeně. 

„Nebudou se tam ke mně chovat hůř, než se tady chováme my k němu,“ vypadlo ze mě. 

„Promiň,“ řekla jsem rychle. „Někdy mluvím dřív, než myslím.“ 

Zamračila se, ale přikývla, že omluvu bere na vědomí. 

„Stejně je nemyslitelné, abys něco takového podstoupila,“ rozváděla dál své odmítavé 

stanovisko. 

„Vím, jak moc se Jennifer snažila, aby retrovirus fungoval. A taky vím, že bez…,“ trochu 

jsem zaváhala, „bez pokusných subjektů nic víc nezjistí. Asi proto je třeba vybrat jiné lodi, 

než tu jeho. Aby byl virus testován zároveň i na královnách. Řekni mi, prosím, v čem vidíš 

pro další fázi největší problém?“ 

„Pobyt prostředníka na nepřátelské lodi. I kdyby se dokázal ovládnout on,“ kývla hlavou 

neurčitě někam stranou, „bude tam ještě příliš mnoho dalších. A ve skutečnosti nevěřím ani 

jemu. Nevěřím, že by dokázal odolat dostupné potravě, byť jen na jeden jediný den.“ 

Znovu jsem se zamyslela a pak pomalu řekla: 

„Pokud jsem obeznámena s fungováním wraithských lodí, jsou všichni na palubě 

bezpodmínečně podřízeni své královně. V tomto případě svému veliteli, protože královnu 

nemají. Když dostanou příkaz, že určité osoby nejsou určeny ke konzumaci, měli by se jím 

řídit. Neměl by to být takový problém, zvlášť, jestli ta osoba bude jenom jedna. Určitě budu 

mít nějaký vyhrazený prostor, kde se budu moci bez velkých obav pohybovat. Jistě se v jejich 

společenství mohou objevit výjimky. Potom by musela nastoupit moje intuice a výcvik. Měla 

bych vycítit, který z Wraithů se mnou má špatné úmysly,“ pousmála jsem se. „A také bych se 

měla aspoň chvíli ubránit. K tomu by možná mohla něco říci Teyla a ostatní, se kterými 

chodím trénovat. A ke tvé poslední pochybnosti – tady je odpověď jednoduchá. Jenom si na 

ni budeme muset ten jeden den počkat.“ 

„To nemyslíš vážně,“ zatřásla hlavou. „Nenechám tě zavřít do jedné cely s Wraithem.“ 

„Nenechávej. Půjdu tam dobrovolně,“ pokrčila jsem rameny a sledovala, jak se výraz její 

tváře mění. Zmatený, nevěřící, zděšený, podezřívavý, udivený, zamyšlený. Mlčky jsem čekala 

na její rozhodnutí. 

„Tak moc na tu misi chceš?“ zeptala se tiše. 

„Moc ne,“ jemně jsem zavrtěla hlavou, „ale, jestli ten retrovirus funguje, stojí to za trochu 

riskování.“ Po krátkém zaváhání jsem dodala: „A asi jsem opravdu nejvhodnější na to, aby 



mě něco učil. Po všem, co jsem mu dřív prováděla, získal dostatek praxe v ovládání se při 

mých divných nápadech a pokusech, kterými jsem ho obtěžovala. Dalo by se říci, že se 

známe. To je možná důvod, proč si řekl o mě. Ví, co ode mě může čekat.“ 

Znovu rozvažovala všechna pro a proti, než položila poslední otázku: 

„Opravdu mu tak věříš, že bys s ním zůstala celý den v jedné místnosti?“ 

Tady byla moje odpověď krátká a jednoznačná. „Ano.“ 

„Dobrá,“ řekla. „Nezavřu tě k němu do vězení. Ale musím si být jistá aspoň tím, že se na 

tebe nevrhne při první příležitosti. Sbal si věci na jeden den. Až budeme připraveni na 

zkoušku, zavoláme tě.“ 

S tím mě propustila. 

 

Slunce už dávno zmizelo za obzorem a světla Atlantis matně prosvítala mlhou, která se 

objevila odnikud, a stále houstla. 

Šla jsem do svého pokoje a otevřela skříň. Očima jsem procházela jednotlivé police a 

ramínka. Došla jsem asi do půlky a začala se smát. Vytáhla jsem malý batůžek, naskládala do 

něj knížku a láhev s vodou, kterou jsem si přinesla z jídelny. Po krátkém zaváhání jsem ještě 

sáhla po kartáči na vlasy. 

„Dvacet čtyři hodin,“ zašeptala jsem si pro sebe a přidala tablet, kde jsem měla uloženou 

oblíbenou hudbu a pár filmů. 

Batůžek jsem postavila ke dveřím, hodila na něj polštář z postele a při čekání jsem usnula. 

 

Před svítáním mě probudil signál ode dveří. 

„Dobré ráno,“ mžourala jsem na chodbu. Na její druhé straně, pár metrů stranou, byly 

otevřeny dveře do pokoje, který byl dosud prázdný. 

„Tudy,“ kýval na mě z jejich rámu John. „Jsi blázen,“ zašeptal mi do ucha, když jsem 

kolem něj prošla dovnitř. Jenom jsem se usmála a očima přejela zařízení místnosti. 

Malý stůl, dvě židle, nízká skříň. Povytáhla jsem obočí nad jediným lůžkem, přiraženým 

k zadní stěně. Otočila jsem se ve chvíli, kdy se dveře za mnou zavřely. Batoh se sbalenými 

věcmi zůstal v mém pokoji. Udělala jsem pár kroků a nahlédla do vedlejší místnosti. 

Umyvadlo a toaleta. Pohled mi zabloudil na zdi a strop. Dva hloupé obrázky na stěnách a 

velká květina v rohu místnosti skrývaly kamery a mikrofony. Povzdechla jsem si. To bude mít 

Ace ze zkoušky radost. 

Vstupní dveře se otevřely a něčí ruka zpoza rohu postavila dovnitř můj připravený batoh i 

s polštářem a navíc velký papírový sáček. Než jsem ke dveřím došla, zase se zavřely. 

Polštář jsem hodila na lůžko, vytáhla jsem tablet, pustila na něm směs starých písniček, 

kterou jsem měla nejraději, a sáhla po knížce. V sáčku byl sendvič s krůtím masem, pití a 

ovoce. Vylovila jsem jablko a zbytek nechala na zemi u dveří. 

Lehla jsem si na postel, bradu podložila polštářem a pustila se do čtení a konzumace 

jablka. Při dalším otevření dveří jsem ani nezvedla hlavu. 

„Ahoj,“ řekla jsem. 

„Co to má znamenat?“ Ace stál uprostřed pokoje a rozhlížel se. 

„To bys neuhodl,“ ušklíbla jsem se, odložila knihu a vstala. Došla jsem k němu a 

s nevěřícím zavrtěním hlavy jsem rozepnula pouta na jeho rukou. S potěšením si je protáhl a 

pohled mu přitom bloudil po pokoji. Nedal na sobě nic znát, ale oči se mu zastavily na 

stejných místech, která jsem předtím zkoumala i já. Nakonec je obrátil ke mně. Mlčky jsem 

mu sebrala pás s pouty, který mačkal mezi prsty a hodila ho ke dveřím. 

„Budeš tady se mnou muset chvíli vydržet,“ pokrčila jsem rameny. „Pořád lepší než dole, 

ne?“ Rozhlédla jsem se po pokoji. „Škoda, že jsem s sebou nevzala karty. Nebo Člověče, 

nezlob se,“ rozesmála jsem se nad jeho zaraženým pohledem. „Skvělá hra pro Wraithy. 

Nebo,“ zvážněla jsem, „můžeš hned začít s výukou.“ 



V přimhouřených očích se mu zablesklo. Pochopil, jakou zkoušku pro něj lidé připravili, a 

hned mi to dal telepaticky znát. Dnešní den se mám na co těšit. 

Začal mě učit základy wraithského jednání. Držení těla, tón hlasu, témata diskuzí, 

zapovězená slova, možné výjimky i vhodný oděv a přijatelné účesy. Celé dopoledne jsem si 

sedala a vstávala a procházela se po pokoji a Ace pořád nebyl spokojený. Syčel na mě s tváří 

tak blízko u mé, že bych se ho při mrknutí dotkla řasami, a já na něj ječela přes celý pokoj, 

když mě znovu za rameno zvedl ze židle tak prudce, až jsem ve snaze udržet rovnováhu 

doklopýtala k protější stěně. V poledne jsme si dali pauzu. Ace se svalil na postel a zavřel oči 

na mém polštáři, já se zakousla do sendviče. 

Po jídle jsem zůstala sedět na židli a užívala si chvíli klidu. 

„Bude to delší, než jsem si myslel,“ ozvalo se z lůžka. „Nevím, jestli ti bude měsíc stačit.“ 

Ztěžka jsem vstala a došla k němu. 

„Tak co se tady válíš?“ zavrčela jsem na něj, chytila ho za ruku a snažila se ho zvednout. 

Moje marná snaha v něm vyvolala záchvat smíchu. Když se uklidnil, významně se podíval na 

naše spojené dlaně a ke dveřím. Byly otevřené a v nich stáli vojáci s připravenými pistolemi. 

„Zbláznili jste se?“ vyhrkla jsem překvapeně. 

„My mysleli, že…,“ vypadali zaraženě a couvali zpátky do chodby. 

„Mysleli?“ zeptala jsem se. Pustila jsem Wraithovu ruku a šla ke dveřím. Osobně jsem za 

nimi zavřela a ještě jsem je doprovodila znechuceným pohledem. 

„Energie máš dost, můžeme pokračovat,“ řekl Ace a přesunul se ke stolu. 

Celé odpoledne jsme debatovali o wraithské potravě, její výživné hodnotě a možných 

náhražkách. Pokud jsem mohla soudit sama sebe, šlo mi to ještě hůř, než dopoledne. Mluvit o 

lidských bytostech jako o článku v potravinovém řetězci, který není na jeho vrcholu, bylo 

matoucí a urážlivé. Nesnášel, když jsem se pokusila navrhnout kompromis a nutil mě 

obhajovat každý názor, který jsem jednou vyslovila, i kdyby byl sebevíc scestný. 

Za zpola zataženými žaluziemi se setmělo a naši společnou místnost ozářil světelný panel 

na jedné ze stěn. Seděla jsem na židli a ruce svírala v klíně, aby se mi netřásly. Na ramenou 

mi ležela únava, jako těžká černá křídla. Už chvíli bylo v pokoji ticho. 

„To by pro dnešek stačilo,“ řekl Ace polohlasem a pokynul mi k posteli. Na můj tázavý 

pohled jenom zavrtěl hlavou. 

„Když chtějí zkoušku, měli by ji mít úplnou,“ řekla jsem myšlenkou. 

„Zase sem vrazí se zbraněmi,“ namítl, ale v očích mu zajiskřilo pobavení. 

Rozesmála jsem se a natáhla k němu ruku, když jsem se zvedala. 

Uložili jsme se, jak nejpohodlněji to v omezeném prostoru lůžka šlo. Předtím, než mě 

odnesl spánek, jsem se usmívala nad představou, jak se asi tváří Sam a John u obrazovek, kde 

nás sledují. 

 

S prvním slunečním paprskem jsem otevřela oči. Wraith ležel bez hnutí a díval se do 

stropu. 

„Dobré ráno.“ pozdravila jsem polohlasem. 

Stočil ke mně pohled. „Dobré ráno?“ opakoval pozdrav jako něco nepatřičného. 

Zvedla jsem se a zmizela v koupelně. Po návratu jsem našla dveře dokořán a Ace už zase 

spoutaného uprostřed vojáků. 

„Ájo,“ Erin nahlédla do místnosti. „Samantha chce s tebou mluvit.“ 

Než jsem stačila reagovat, zase zmizela. 

Popadla jsem do náruče těch pár věcí, které jsem včera stačila vyndat z batohu, hodila je u 

sebe v pokoji na postel a běžela nejkratší cestou do Samanthiny kanceláře. 

Čekala na mě s kruhy nevyspání pod očima. Na židli před jejím stolem už seděla Jennifer a 

hladila notebook, položený na kolenou. 

„Dobré ráno,“ řekla jsem a sedla si vedle doktorky. 



Samantha se jenom pousmála a Jennifer, s tváří bledou jako křída, se nezmohla ani na to. 

Sam se nejdříve obrátila k ní. 

„Jsi si jistá?“ 

Jennifer mlčky přikývla a prsty na notebooku ji zbělely, jak ho sevřela pevněji. 

Potom se Samantha zadívala na mě. 

„To včerejší představení bylo působivé. O noci ani nemluvě. Jennifer byla připravená na 

ošetřovně k okamžitému zásahu, John tě chtěl zachraňovat při každém bezděčném pohybu a 

já – jsem překvapená. Znovu jsem si přečetla zápis o vašem souboji a tvé dopisy z vězení. Asi 

nebylo lehké prožít to všechno při psaní znovu. Zřejmě proto také velitelství souhlasilo 

s takovou netradiční formou hlášení.“ 

Dívala jsem se na ni a snažila se ovládnout náhlou touhu hlasitě polknout. V mých 

dopisech pro velitelství SG nebylo zdaleka všechno, co se ve vězení dělo. Neměla jsem 

potřebu vysvětlovat některé nepodstatné detaily pobytu. Mohly by vyvolat zbytečnou 

zvědavost. Úplnou „zprávu“ formou dopisů dostala jenom Erin. 

„A teď,“ pokračovala Sam a oči jí přeskakovaly mezi mnou a Jennifer, „mi nezbývá nic 

jiného, než dát ti předběžný souhlas k misi na získání pokusných subjektů, jak ses hezky 

vyjádřila. Doktorka připravila základní údaje o složení a účincích retroviru. Takovou akci 

musí schválit i velitelství SG na Zemi a Mezinárodní komise, ale moje doporučení máš.“ 

Znovu se na mě zamyšleně podívala a kývla, že můžu odejít. 

 

Do knihovny jsem to vzala přes svůj pokoj. Rychlá sprcha a čisté šaty mi pozvedly náladu. 

Erin se mi smála a Radek byl upřímně vyděšený z možnosti, že bych měla být tak dlouho 

mezi Wraithy. 

„Ještě to všichni neschválili,“ řekla jsem nakonec a vydala se s Radkem na obhlídku tajné 

laboratoře. Její maskování opět fungovalo a uvnitř to vypadalo tak zajímavě, že jsem skoro 

začala litovat své dlouhé cesty s retrovirem. Byly tam police s neuvěřitelným množstvím 

malých přístrojů. Každý vypadal jinak a očividně plnil i jiný úkol, než všechny ostatní. 

Představila jsem si, kolik času nám zabere, než všechny vyzkoušíme a uklidnila jsem se. O 

nic nepřijdu. Než se dostanou k prozkoumání desetiny toho, co tam bylo uloženo, budu z mise 

už dávno zpátky. 

 

Stála jsem před Branou a dívala se, jak Ace, konečně zbavený pout, prochází na planetu, 

kde měla čekat jeho loď. Samantha nemusela Zemi nijak přesvědčovat o nutnosti vyzkoušet 

retrovirus na „pokusných subjektech“. Obzvlášť členové IOA byli nadšení z možnosti sérum 

vyzkoušet a s mojí misí souhlasili více než ochotně. 

Za tři dny přiletí Aceova loď k Atlantis a moje role prostředníka při jednání začne. 

 

 

 

 

 



33. Obraz 

Stála jsem na můstku wraithské lodi a rozhlížela se kolem sebe. Ace odvolaly povinnosti 

do jiné části plavidla a já tu zůstala bez povšimnutí. Nechtělo se mi zpátky do místnosti, 

kterou mi přidělili po příchodu. Těch pár věcí, které jsem si přinesla s sebou, jsem dávno 

vybalila a nic mě nelákalo zůstávat v přiděleném pokoji na místě, které jsem neznala. 

Přesunula jsem se ke stěně a rozhodla se, že budu sledovat dění na můstku. Ne, že by se 

toho dělo moc. Po půl hodině jsem vyklouzla na chodbu, protože sledování dvou nehybných 

postav u konzol v červeném přítmí mě skoro ukolébalo ke spánku. 

Vydala jsem se namátkou vlevo a několikrát zatočila. Hlídala jsem si jenom jednu věc – 

hranici, kterou Ace vytyčil v okamžiku, kdy jsem vstoupila do jeho lodi. Přes ni jsem 

nesměla. Zakázala jsem si myslet na to, co se asi skrývá v těch pár zapovězených chodbách. 

Aspoň do doby, než prozkoumám všechny ostatní. 

Život na wraithské lodi měl poklidné tempo. Na chod všech přístrojů a hlídání jejich funkcí 

stačilo zanedbatelné množství vojáků, stejně jako na hlídky, sem tam procházející chodbami. 

Pár vědců pod Aceovým vedením provádělo pokusy, jejichž smysl mi unikal, a všichni ostatní 

odpočívali v hibernaci. 

Byla jsem na lodi už třetí den a kromě několika hodin hned po svém příchodu jsme se k 

wraithskému protokolu ještě nedostali. Volný čas jsem využívala ke zkoumání přístupných 

chodeb a místností. 

Druhý den jsem narazila na „zásobárny“. Většina zámotků pečlivě tajila svůj obsah a já po 

něm nepátrala. Jakmile jsem si uvědomila, na co se dívám, utekla jsem co nejdál. Skončila u 

dveří svého pokoje s rukama na kolenou a prudce jsem oddechovala po úprku plném paniky. 

Když se mi podařilo popadnout dech, ušklíbla jsem se. Tolik k potravinovému řetězci a jeho 

vrcholovým článkům. Těm místům jsem se napříště pečlivě vyhýbala. 

Mátlo mě, že po zničujícím začátku výuky wraithského protokolu na Atlantis, měl Ace 

najednou dost času s jejím pokračováním. 

Čtvrtého dne ráno (řídila jsem se pozemským vnímáním dne a noci) jsem se rozhodla, že je 

pro mě pobyt mezi Wraithy zajímavý jako holandský psychologický film bez titulků, a vydala 

jsem se hledat Ace. 

Sestoupila jsem o dvě patra níž a rozhlédla se. V těchto končinách jsem ještě nebyla. 

Chodby vypadaly stejně jako kolem mého pokoje a můstku. 

Šla jsem namátkou vybranou chodbou a trochu si tančila do rytmu, který mi zněl v malých 

sluchátkách. Hlídku jsem uviděla, až když se objevila přede mnou. Zarazila jsem se uprostřed 

kroku. Mířili na mě zbraněmi. Zvedla jsem pomalu ruce a stáhla sluchátka z uší. 

„Pánové,“ řekla jsem tiše. Zasyčeli. Zdálo se mi nepravděpodobné, že by nevěděli, kdo 

jsem, ale rozhodně se tak chovali. Pohyby zbraní mi ukazovali, kam mám jít. Šla jsem. U 

prvního prázdného zámotku jsme se zastavili. 

„Tak to ne,“ zavrtěla jsem hlavou. „Tam mě dobrovolně nedostanete.“ S tím jsem skočila 

do boční chodby, která byla hned u výklenku. Utíkala jsem a kličkovala. Kolem mě proletělo 

pár střel a za mnou se ozýval dusot dvou párů těžkých bot. 

Zatáčela jsem do další chodby, když jsem před sebou uviděla vysokou postavu neznámého 

Wraitha. Leknutím jsem zakopla a zřítila se mu k nohám. Než jsem stačila udělat další pohyb, 

objevili se i moji pronásledovatelé. Převalila jsem se ke stěně a přikrčeně se zvedla, 

připravená na další úprk. 

Vojáci zůstali stát a dívali se na Wraitha. Ten jenom pokynul rukou a hlídka se vydala na 

další obchůzku. Po mně se ani neohlédla. 

Pomalu jsem se narovnala a očima pořád sledovala postavu před sebou. Rozhodně to nebyl 

voják. Vypadal jako vědec nebo některý z Aceových důstojníků. Obrátil se ke mně a zašklebil 

se. 



„Ty jsi ta velitelova hračka?“ řekl s posměchem v hlase. 

Přimhouřila jsem nevolí oči. „Zato já tebe neznám. Kdo jsi?“ 

„Já jsem -,“ zarazil se. Něco v tónu mého hlasu se mu nelíbilo. Neubránila jsem se úsměvu 

při sledování, jak mu dochází moje malá ironie. Zcela neznámý Wraith rovná se zcela 

bezvýznamný Wraith. Zasyčel vzteky a jediným krokem se ocitl až u mě. 

Zvedla jsem bradu a zadívala se mu do očí. Po úsměvu mi ve tváři nezbyla ani stopa. 

Zároveň jsem se soustředila na jeho myšlenky, abych odhadla poměr jeho zuřivosti a 

sebeovládání. Nemohla jsem s ním komunikovat tak lehce, jako s Acem, ale základní pocit 

jsem dokázala rozeznat. 

„Jak jsi řekl – velitelova,“ řekla jsem hodně pomalu. Sledovala jsem, jak se mu napínají 

svaly na čelistech a odhadovala nejlepší okamžik k dalšímu útěku. Tentokrát bude mnohem 

složitější. Wraith se nade mnou tyčil jako hora, jeho oči mě provrtávaly a skrz zatnuté zuby ke 

mně pořád doléhalo syčení. Odmítla jsem uhnout pohledem a zatím se chránila jakéhokoli 

pohybu. 

Koutkem oka jsem zahlédla Ace. Vyšel ze směru, kterým odešla hlídka, a zastavil se, když 

uviděl dvě sochy stojící proti sobě ve vzdálenosti sotva pár centimetrů. 

Wraith se pomalu odtáhl, ukročil stranou, pokývl hlavou směrem k Aceovi a odešel. 

Opřela jsem se o stěnu a sklopila hlavu. 

„Co tady děláš?“ mračil se na mě Ace. 

Zamrkala jsem, abych uvolnila bolavé svaly kolem očí. 

„Hledám tě,“ řekla jsem klidně. Pak jsem se usmála. „A hraju si na honěnou s tvými 

hlídkami. Trocha pohybu nám všem jenom prospěje.“ Naklonila jsem hlavu na stranu. Ace se 

pořád mračil, tak jsem pokračovala: „Jak jinak mám získat nějaké zkušenosti v jednání 

s Wraithy?“ 

Jeho ruka tvrdě dopadla těsně vedle mé hlavy. Úsměv mi ztuhnul na rtech, ale pohledem 

jsem neuhnula. Zíral na mě a v očích mu doutnalo. 

„Nudíš se?“ zeptal se. 

„Ani ne, ale mám divný pocit z toho, že ještě pořád nic nevím,“ pokoušela jsem se trochu 

zmírnit napětí, které jsem z něj cítila. „Kdo byl ten –?“ kývla jsem hlavou stranou, kam odešel 

vysoký Wraith. 

„Můj zástupce. To on ti chystal pokoj. Je s ním všechno v pořádku?“ 

„Jistě. Pokoj je skvěle zařízený. Nic nechybí. Děkuju,“ opatrně jsem se znovu usmála. 

Pátravě se na mě zadíval. „Slyšel jsem ho,“ řekl krátce. 

Pokrčila jsem rameny. „Nemůžu doufat, že celá tvoje posádka bude nadšená z mé 

přítomnosti. Nevadí mi to, pokud mě to neohrožuje.“ 

Dívala jsem se na něj. Vrásky starostí mu kreslily stíny po čele a únava tmavé kruhy pod 

očima. 

„Pořád platí, že jsem tě hledala,“ pokračovala jsem. „Chtěla jsem se zeptat na protokol, ale 

jak je vidět, nemáš čas. Vrátím se nahoru.“ S obavami v očích jsem zvedla ruku a dotkla se 

jeho tváře. „Měl by sis odpočinout.“ Doufala jsem, že jsem si nedovolila příliš. Pořád jsem 

nevěděla, jak se k němu chovat v jeho prostředí. Ve vězení jsme na tom byli oba dva stejně, 

na Atlantis jsem si musela dávat pozor spíš na své chování před ostatními členy pozemské 

expedice, ale tady jsem si pořád nebyla jistá. 

„Pojď,“ řekl, otočil se a vykročil chodbou do pro mě neznámých míst. Cestou jsme potkali 

hlídku. Stejní Wraithové, kteří mě honili, prošli kolem nás jako párek duchů. Za maskou 

jednoho z nich jsem na okamžik zahlédla třpyt očí. Dojem, že na mě zamrkaly, mě zmátl a 

přinutil mě se za nimi otočit. 

Aceovo pobavené odfrknutí mě popohnalo k rychlejší chůzi. 

Nevedl mě do žádné laboratoře nebo jiné tajné místnosti, jenom k mému pokoji. Byl blíž, 

než jsem si myslela. 



Otevřel dveře a ustoupil, abych mohla projít. 

Než je zase zavřel – z venku – otočila jsem se k němu. 

„Můžu si zase někdy hrát s tvými hlídkami?“ pousmála jsem se. „Prosím. Tvému zástupci 

se vyhneme.“ 

Pohled, se kterým beze slova zavřel dveře, jsem si chtěla zarámovat a pověsit nad postel. 

Podívala jsem se nad ní a řekla si, že by mu to tam slušelo. 

„Obrázek,“ zabručela jsem si a pohled mi padl na polici vedle lůžka. Hned vedle bloku a 

tužky byl postavený malý váleček s několika výčnělky a prohlubněmi - jeden malý kousek 

tajné antické laboratoře, který jsem s sebou dostala od Erin a Radka. Vzala jsem ho do ruky a 

obtočila kolem něj prsty. Výčnělky je přesně navedly tak, aby zapadly do prohlubní. Otáčela 

jsem ho zamyšleně na všechny strany. Na jednom konci jsem si všimla další prohlubně. 

Otočila jsem ji proti sobě, abych se na ni podívala zblízka. Vykřikla jsem a hodila váleček na 

postel. Oči jsem měla oslepené jasným světlem. Zavřela jsem je a zatřásla hlavou. 

„Krucinál!“  Zamrkala jsem, aby přede mnou přestaly tančit černé tečky. 

„Co se stalo?“ Ace mě k sobě prudce otočil. Můj výkřik ho zastihl na chodbě ještě stále u 

dveří a obrátil ho zpět. 

„To nevím. Co?“ Pořád jsem měla co dělat, abych na něj dokázala zaostřit, ale oči se 

postupně dostávaly do normálu. 

„Myslel jsem, že tě někdo vraždí, jak jsi křičela,“ mračil se na mě. 

„Na tvé lodi?“ povytáhla jsem obočí. „A bez tvého vědomí?“ 

Než stačil reagovat, otočila jsem se zpátky k lůžku a sebrala váleček. 

„Udělala jsem tohle,“ řekla jsem rychle a tentokrát prohlubní zamířila na jinou stranu – nad 

postel. 

Chvíli bylo ticho. Překvapené zalapání po dechu byl jediný zvuk, který se ozval poté, co 

světelný paprsek dopadl na stěnu nad lůžkem. 

„Jo,“ řekla jsem tichounce. „Přesně takhle jsem si to představovala.“ 

Na zdi se chvěl obraz Ace ve starém rámu. Na malbě stál mezi napůl otevřenými dveřmi 

z těžkého tmavého dřeva a tvářil se přísně a povýšeně. Hradní pán, obhlížející své léno. Celý 

výjev měl patinu starobylosti a dávných lepších časů. 

„Co to je? Co máš v ruce?“ Ace stál za mnou a podezřívavě si mě měřil. 

„Dárek,“ hlesla jsem. Rozevřela jsem dlaň a ukázala mu váleček. Natáhl ruku, ale rychle 

jsem ucukla a schovala ho za záda. Vrtěla jsem přitom důrazně hlavou. „Raději ne. Je to 

antické. Ještě nevím, jaká má zabezpečení proti vetřelcům.“ 

Obraz na stěně začal mizet. Opatrně jsem váleček položila zpátky na polici a otočila se 

s tázavým pohledem k Wraithovi. Pokýval hlavou. 

„Ano. Je čas na učení. Nemůžu tě tady nechat pobíhat bez dozoru,“ ušklíbl se. „Rušíš moje 

hlídky při práci. Adaptace na nové prostředí u tebe proběhla nad očekávání rychle.“ 

„Adaptace?“ nechápavě jsem se na něj podívala. „Co je tady k adaptování?“ 

„Pro většinu lidí je toto prostředí nepřátelské.“ Zamračil se, když jsem se usmála. „Vadí 

jim tlumené světlo, struktura stěn,“ pokračoval, přestože jsem se nepřestávala smát. 

„Dost, prosím,“ zvedla jsem ruku. „Nemyslím si, že by tvoje loď mohla za to, že se tady 

lidé necítí dobře.“ Můj smích se změnil v hysterické chichotání, tak jsem ho raději utnula. 

„Pravda je, že tlumené světlo ve mně vzbuzuje pocit únavy, ale stěny tvé lodi…“ došla jsem 

k jedné a přejela po ní rukou, „Zdá se mi báječná.“ 

Pod dlaní jsem cítila lehké chvění. Letěli jsme hyperprostorem a já mohla vnímat námahu, 

s jakou se lodička držela pohromadě v tak divném prostředí. Ještě jednou jsem ji pohladila a 

otočila se k Aceovi. 

„Lépe se už neadaptuji. Můžeme začít? Zřejmě nás toho čeká hodně.“ 

Dívala jsem se, jak odsunuje židli a pokynem ruky mě zve k usednutí. S povzdechem jsem 

se narovnala a vykročila. Ani jsem si nestačila sednout a už mě začal opravovat. 



Po dvou hodinách jsem tiše zatínala zuby a říkala si, že pomalejší adaptace by možná byla 

lepší. Každý můj pohyb byl podroben takovému zkoumání a kontrole, že mě bolely všechny 

svaly. Dokonce jsem našla i několik dalších, o kterých jsem do té doby nevěděla. 

Ace projevoval až nečekanou trpělivost. Znovu a znovu jsem chodila, sedala si, i moje 

pohledy byly vystavené stálé kritice. A přitom jsem nahlas opakovala všechny poznatky, které 

jsem získala při tvrdém jednodenním tréninku na Atlantis. 

Ještě další dvě hodiny mě nechal se trápit, než lekci ukončil a zamyšleně se podíval po 

místnosti. 

„Odpočiň si, pak budeme pokračovat. Nevím, jestli jsi vůbec schopná to zvládnout.“ 

Obrátil ke mně pohled. „Asi jsem měl všechny vaše návrhy odmítnout hned na začátku. Takto 

budeme za měsíc mrtví.“ 

Oči se mi zúžily vzteky. Rázně jsem došla k židli a sedla si. Než jsem sáhla po poháru se 

šťávou z neznámého ovoce, začal se Ace smát. Na můj tázavý pohled neodpověděl a odešel 

z místnosti. 

Mračila jsem se do pití. 

Prázdnou sklenici jsem postavila zpátky na stůl a přešla k polici s válečkem. Vzala jsem ho 

do ruky a namířila s ním na zeď. 

Chtělo to trochu víc soustředění, ale výsledek stál za to. Nejenom, že se na zeď promítaly 

moje představy. Dokázala jsem je na okamžik přimět i k tomu, aby byly trojrozměrné a 

hýbaly se. 

Únava mě nakonec přiměla váleček odložit. Usnula jsem napříč postele a nenechala se 

vyrušit ani Aceovým návratem. Věděla jsem, že přišel, ale choval se tiše a nebudil mě. 

Pomocí nějakého ručního přístroje zkoumal antický váleček. 

 

Otevřela jsem oči, až když seděl pohodlně na židli a odpočíval. 

„Dobré ráno,“ řekla jsem a posadila se. 

„Už zase?“ pobaveně se na mě podíval. 

„Milý pozdrav je mezi lidmi slušnost,“ pokrčila jsem rameny. 

„Mezi Wraithy ne.“ 

„Mám se stát Wraithem?“ ušklíbla jsem se. 

„Bylo by to vhodné, pokud s nimi chceš jednat. Můžeš zůstat, kde jsi, budeme pokračovat 

jinak.“ 

Do pokoje vstoupil Aceův zástupce. 

Okamžitě jsem vstala a nepřátelsky si ho změřila. Zástupce otočil posměšný pohled 

k Aceovi. Ten jenom přikývl a jeho zástupce zase odešel. 

„Proč jsi vstávala?“ vyštěkl na mě Ace. „Lépe řečeno – JAK jsi vstávala? Co jsi tady 

dělala celou dobu cvičení? Neovládáš ani základy! Před kterýmkoli Wraithem se musíš 

chovat podle protokolu. Žádné výjimky neexistují, pokud netoužíš spáchat sebevraždu.“ 

Svalila jsem se zpátky na lůžko a oči upřela do stropu. 

„Máš pravdu,“ řekla jsem. „Nezvládám to, ani když jsi mi dal čas na odpočinek a 

rekapitulaci. Musím –„ 

Nenechal mě domluvit. 

„Vstaň!“ 

Tentokrát jsem si dala záležet.  

Ukázal na židli a zdržel se všech poznámek. Další cvičení se skládalo z diskuze o tom, 

proč je pro Wraithy výhodnější krmení na lidech oproti jiným způsobům obživy. Nejprve 

jsem obhajovala lidský názor, pak wraithský. Zaškaredila jsem se nad tím, jak se mi zdál 

wraithský postoj jednoduchý, a tiše žasla nad skvělou Aceovou argumentací v obou 

protikladných pozicích. 



Podle mého chápání času byla hluboká noc, když se Ace vydal ke dveřím. Neřekl předtím 

ani slovo o konci cvičení. Nechala jsem ho dojít až k ovládacímu panelu u vstupu. 

„Stůj. Kam si myslíš, že jdeš?“ řekla jsem ostře. 

Zarazil se a pomalu se otočil. 

„Nemáš dost?“ 

Soustředila jsem se, aby moje tvář zůstala chladná. Pokud se musím protokolem řídit já, 

měl by to samé dělat i Ace. A ukončení výuky muselo být řádně oznámeno. 

„Nikdo neřekl, že by měl být konec. Vrať se, budeme pokračovat.“ 

Došel ke mně a naklonil se, až měl obličej blízko mého. Moje sebeovládání se zhroutilo. 

Sesunula jsem se na zem v záchvatu smíchu. Narovnal se a sledoval mě se směsicí opovržení 

a pobavení. Utřela jsem si uslzené oči a zvedla se. Tolik k wraithskému protokolu, pomyslela 

jsem si. Ace kupodivu můj náhlý výpadek nekomentoval. Stál a čekal, až se vzpamatuji. 

„Můžeme pokračovat,“ škytla jsem. Pak se mi podařilo nasadit vážný výraz a jen občasné 

cuknutí v koutku oka ještě naznačovalo můj boj s nutkáním se smát. 

Pokračovali jsme až do rána, dokud jsem neusnula uprostřed dlouhé věty. 

 

Následující dny měly zhruba stejný průběh. Ráno jsem se honila se zakukleným Wraithem 

z hlídky. Poprvé jsem se ho trochu lekla, ale brzy jsem přišla na to, že to Wraith považuje za 

hru. Možná to pro něj bylo zpestření stále stejné činnosti, kterou na lodi vykonával, možná to 

dostal příkazem od svého velitele, abych měla každý den trochu pohybu. V každém případě 

jsem si po pár dnech uvědomila, že se na naše honičky těším. I Zakuklenec projevoval 

přiměřenou spokojenost. Nikdy nezapomněl a nikdy místo něj nepřišel někdo jiný. A také se 

nesnažil mi dát jakkoli najevo svoji očividnou převahu. V pronásledování jsme se poctivě 

střídali a vyhýbali se všem ostatním obyvatelům lodi. Ace se o naší ranní rozcvičce ani jednou 

nezmínil, i když o ní musel vědět, ať už jako její iniciátor nebo náhodný pozorovatel. 

Zbytek dne probíhal tvrdý výcvik pod Aceovým vedením. Někdy se k nám připojili ještě 

další Wraithové, abych si zvykala na několikanásobný útok a sledování více myslí najednou. 

Večer jsem padala únavou a usínala dřív, než jsem se dotkla hlavou polštáře. 

Vzpomínka na první tři dny nicnedělání byla stejně vzdálená jako vzpomínka na některý 

předešlý život. 

Po dvou týdnech jsem se začala vzpamatovávat. Cítila jsem nový příliv energie a ta mi 

vystačila i na další experimenty s antickým válečkem. Dlouho jsem ho zkoušela v přísném 

utajení a pak s ním vyrazila do terénu. Procházela jsem chodbami a hledala někoho, na kom 

bych si mohla vyzkoušet dosah svých nových schopností.  

Trochu jsem doufala v přátelského Zakuklence, ale když jsem narazila na Aceova 

zástupce, neodolala jsem. 

Pečlivě odstíněná, aby nezachytil moji přítomnost, jsem namířila paprsek hologramu do 

jedné z příčných chodeb, které při chůzi míjel, a nechala zhmotnit mladou ženu plnou života. 

Zástupce se k ní vrhl, aby se nakrmil, a žena mu na poslední chvíli unikla.  Nechala jsem ji 

zmizet v další postranní chodbě a holoemitor vypnula. Tiše jsem se bavila zástupcovým 

zmateným výrazem. Když jsem se otočila k nenápadnému odchodu, narazila jsem na Ace. 

Stál hned za mnou a jistě už chvíli sledoval, co se děje. 

Schovala jsem váleček do kapsy. 

Beze slova prošel kolem mě a jenom kývl, abych ho následovala. Několika kroky jsem ho 

dohonila a pokračovala - ne za ním, ale vedle něj. Zástupce jsme minuli současně. Jeho 

zachmuřený pohled už ve mně nevzbuzoval smích, jenom nejasnou obavu. Jeho nepřátelství 

bylo jiného druhu, než některých dalších členů Aceovy posádky. Byla to nenávist tak osobní, 

až mě z toho mrazilo. 

Ace se zastavil u dveří mého pokoje a otočil se ke mně. 



„Máš mnoho elánu, kterého by bylo potřeba jinde, než k malicherné pomstě,“ řekl a v hlase 

mu zazněl podtón smutku. 

S připomenutím jeho vlastních slov o pochopení rozdílného názoru mezi Wraithy jsem 

zvedla oči a vážně se na něj zadívala. 

„Nemusím ti nic vysvětlovat,“ řekla jsem odměřeně. 

Otevřel dveře, chytil mě za rameno a postrčil mě dovnitř. Dveře se za námi zavřely a on 

stanul nade mnou. Snažila jsem se zachovat podle wraithských pravidel, ale jeho přílišná 

blízkost a upřený pohled mě nutily couvat, dokud jsem nenarazila koleny o postel. Sledoval 

mně krok za krokem. 

Už nebylo kam couvnout. S nádechem jsem se ještě trochu vytáhla, abych zmenšila náš 

výškový rozdíl. Těch pár centimetrů ve skutečnosti nehrálo žádnou roli, ale trochu 

sebevědomí mi dodalo. 

Zůstal stát tak blízko, že by stačil hlubší nádech, abychom se dotkli jeden druhého. 

„Nemusíš mi vysvětlovat svou averzi k mému zástupci, ale vysvětli mi, proč marníš čas, 

který bys měla věnovat důležitějším věcem. Myslel jsem, že Ti na použití retroviru záleží 

mnohem víc, než mě.“ 

„Vlastně,“ zaváhala jsem s odpovědí, ale nakonec jsem se rozhodla pro pravdu. Stejně by 

si ji časem z mých myšlenek přečetl sám. „Je mi celkem jedno, v jaké formě se budeme 

vyskytovat my dva. Ale pro lidstvo jako celek bude rozhodně lepší, když Wraithové přejdou 

na nějakou přijatelnější stravu, než dosud. Pokud k tomu mohu nějakým způsobem přispět, 

ráda to udělám.“ 

Dotkla jsem se jeho vědomí. Telepatické spojení jsme přerušili po mém příchodu do lodi. 

Musela jsem se všechno naučit sama, bez cizího zásahu. Při jednáních nebyla telepatie mezi 

námi dvěma možná ani náznakem, proto jsem musela znát všechno od začátku. Jakmile se 

setkáme se zástupci dalších wraithských plavidel, nemohu spoléhat na žádnou pomoc. I 

tentokrát jsme si dovolili jenom krátké setkání k ujasnění toho, co bylo zřejmé. Jak moc nám 

záleží na úspěšnosti mise. 

„Ukaž mi ten přístroj,“ požádal Ace a ustoupil stranou. 

Vytáhla jsem z kapsy váleček a namířila s ním do prostoru. Postava ženy byla trochu 

rozmazaná, ale životní síla z ní tryskala stejně, jako když se zjevila před zástupcem. 

„Chceš zkusit ji chytit?“ mrkla jsem po něm. 

Pomalu udělal dva kroky stranou, podíval se na mě, na ženu a zavrtěl hlavou. 

„Potřebuješ vyřešit nějaký svůj osobní problém s útěky?“ zarazil se už, když vyslovoval 

poslední slovo. Pokusy o odchod z geniiského vězení jsme si stále oba moc dobře pamatovali. 

„Ty ne?“ Přerušila jsem projekci hologramu a odložila váleček na jeho místo na polici. 

„Ale je to dobré, co?“ kývla jsem hlavou k místu, kde ještě před chvílí stála holografická 

žena. 

„Vskutku. Jak jsi dosáhla té živosti, která z ní vyzařuje?“ 

Jenom jsem se na něj zadívala. 

„Ach,“ uniklo mu. Ten pocit života byl můj. 

„Tak dobrá,“ povzdechla jsem si. „Dost her, zpátky k práci. Jaká je další lekce?“ 

„Co opakování?“ navrhl a přešel doprostřed místnosti. 

„Už zase?“ protočila jsem oči a pomalu se vydala kolem pokoje. Opakovala jsem přitom 

všechno, na co jsem si vzpomněla, dokud mě nezarazil doplňujícími otázkami, které se brzy 

proměnily v diskuzi ve wraithském stylu. 

 

Od mého vstupu na Aceovu loď uplynulo osmnáct dnů.  Z toho celé dva pozemské týdny 

jsem cvičila bez odpočinku, kromě pár hodin spánku každý den. Honičky se Zakuklencem, 

cvičení s Acem a hry s antickou technologií mě nenápadně vyčerpaly ani ne tak fyzicky, jako 

psychicky. Uvědomila jsem si to, až když jsem se ráno nedokázala zvednout z lůžka. Hlava 



mi třeštila a stálý pocit  nedostatku kyslíku mě nutil dýchat otevřenými ústy. Ace stál nade 

mnou a sledoval mi na zápěstí puls. 

„Víš, co děláš?“ zeptala jsem se mezi dvěma hlubokými nádechy. 

Neobtěžoval se odpovědí a zadal něco na wraithskou podobu tabletu – poloprůhlednou 

blánu. Sledoval údaje, které se tam začaly objevovat a které jsem viděla jenom matně z druhé 

strany. Zadíval se na mě a znovu na blánu. 

„Zůstaň ležet,“ řekl a odešel. 

„Ráda,“ zašeptala jsem. Pocit, že se snažím dýchat ve vodě plné bublin, mě přiváděl do 

stavu blízkého mdlobám. Stejný pocit jsem zažívala po uklidňujících injekcích, které mi 

dávali na Zemi po prodělaných operacích. Až u těch posledních jsem si řekla o jiný přípravek 

na zmírnění bolesti, a lapání po dechu i černé moře plné vysokých nepřátelských vln zmizelo. 

Ace se vrátil po pár minutách s injekcí v ruce. 

„To ne,“ zavrtěla jsem hlavou. „Co to je?“ 

„Pořád nedůvěřivá?“ zeptal se a zabodl mi jehlu do předloktí. 

„Proč to děláš?“ chtěla jsem se ještě zeptat, ale nejspíš to neslyšel, protože jsem usnula. 

 

Po probuzení jsem ležela s očima ještě stále pevně zavřenýma a užívala si klid a pohodu, 

kterou jsem už dlouho nezažila. Divná pachuť v ústech mě trochu rušila, ale nebylo to nic, co 

by mě přinutilo se rozhlédnout a začít fungovat. 

„Pokud se dobře pamatuju, říkala jsi tomu Lísková Růženka,“ ozval se blízko hlas. 

„Lísková?“ překvapením jsem otevřela oči. „Měl jsi na mysli Šípkovou Růženku?“ 

Ace seděl na okraji mého lůžka a pozoroval mě.  

Zvedla jsem ruce nad hlavu a natáhla prsty co nejdál. „To jsem přece jenom v lese 

vyprávěla pohádky pro lidské děti a –„ přestala jsem se protahovat, „- jak jsem se probudila?“ 

„Po dlouhé době,“ odpověděl vážně. „Prospala jsi dva dny. Proč jsi neřekla, jak moc jsi 

unavená?“ 

„Unavená?“ nakrčila jsem čelo. Důvod svého probuzení jako ‚Lískové Růženky‘ jsem 

raději vyhnala z hlavy. „Ano. Potřebuji dovolenou. Dlouhou dovolenou plnou nových zážitků 

úplně jiného druhu. Aspoň pár hodin na nějaké neznámé neobydlené planetě v lese a na 

pláži.“ Přivřela jsem oči nad tou představou. „To by bylo skvělé.“ 

„A ne zcela nemožné. Zatímco jsi spala, kontaktoval jsem královny čtyř Úlů, které by 

mohly být přístupné jednání. Za osm dní se s námi setkají na dohodnutých souřadnicích.“ 

Vstal a otočil se k odchodu. „Když ti půjde dobře opakování protokolu, najdeme nějakou 

hezkou opuštěnou planetu na tu tvoji dovolenou. Pár hodin snad najdeme.“ S tím zmizel za 

dveřmi. 

Ještě chvíli jsem se povalovala a pak se s elánem vrhla pod sprchu, kterou jsem si 

vyprosila na lodičce. Výklenek krytý ze všech stran, kde ze stropu a stěn tryskaly pramínky 

teplé vody. Tak dlouho jsem si ho od svého příchodu na loď představovala, až se jednou 

odpoledne objevil v rohu mé místnosti. A pak, že wraithské lodě nejsou vnímající bytosti. 

Opřela jsem se o stěnu a přejela po ní rukama. 

„Děkuju,“ zašeptala jsem. 

 

 

 

 

 



34. Hračkářství 

 „Opravdu věříš, že se jí nic nestane?“ Radek Zelenka seděl na stole se zkříženýma nohama 

a sledoval barevné blesky, které se Erin míhaly nad hlavou kolem zvednutého zápěstí. 

„Musím,“ zavrčela Erin a zastavila pohyb pravé ruky. Držela v ní silnou tyč asi pětadvacet 

centimetrů dlouhou. Z obou konců zářilo barevné světlo, z jedné červené, z druhé modré. Celé 

to vypadalo jako dvoustranný světelný meč rytířů Jedi. 

Erin držela meč stále nad hlavou, natáhla druhou ruku a dotkla se malé obliny uprostřed 

tyče. S lupnutím v tom místě a také naproti vyjely kovové nástavce a z každé se vysunula 

další čepel – žlutá a zelená. Zatočila s křížem, ve který se tyč změnila. Potěšeně se usmála, že 

se barevný vír nad její hlavou rozšířil o další barvy. 

„To už by mohlo stačit.“ Radek ťukl do tabletu a uložil poslední data. „Ještě bych 

potřeboval zjistit, jakou mají ve skutečnosti sílu.“ 

Erin lehce změnila pohyb zápěstím. Jeden z mečů projel rohem stolu, na kterém Radek 

seděl. Meč nezpomalil a Erin necítila v ruce žádný odpor. Znovu se rukojeti dotkla prstem 

druhé ruky a všechny čepele i nástavce zmizely. Odložila tyč na stojan, kde byla původně 

umístěna, a zatřásla rukou, aby ji uvolnila. 

Radek se naklonil nad roh označený mečem a s výkřikem se zřítil na podlahu. 

Hrana stolu byla čistě oddělená od jeho zbytku i s kusem nohy, jak šla rána šikmo. Při 

Radkově pohybu kus nábytku, který držel jenom setrvačností, ztratil poslední zbytek stability 

a sesunul se k zemi. 

Doktor Zelenka před dopadem nechránil sebe, ale tablet s celým jejich výzkumem, takže 

jeho let byl zakončen mohutným bouchnutím, které tak úplně neodpovídalo jeho drobné 

postavě. 

„Co se tu děje?“ John Sheppard vběhl do laboratoře a zarazil se při pohledu na Radka 

válejícího se ve zbytcích rozpadlého stolu. Pak jeho oči upoutaly police plné nejrůznějších 

malých předmětů. „Co to tady máte?“ zeptal se podezřívavě. Chytil Radka pod ramenem a 

pomohl mu na nohy. 

„No,“ začala Erin opatrně, „na to, co tady máme, se právě snažíme přijít.“ 

„Opravdu?“ John přejel po Erin přimhouřenýma očima a pak je sklopil k tabletu 

v Radkových rukou. „Ukažte mi tohle,“ poklepal prstem na jeden řádek, když si v rychlosti 

pročetl pár zápisů.  

„Vyzkoušej to sám,“ ušklíbla se Erin a ukázala mu, co si má vzít. 

„Opatrně,“ dodal Radek. Pod Johnovým znechuceným pohledem se jenom ohlédl po 

zbytcích stolu a pokrčil rameny. 

John vzal nízký kužel a palec přitiskl zespodu na jeho základnu. Přístroj byl velký tak 

právě do lidské dlaně. Z jeho vrcholu vytryskl stříbřitý paprsek. 

„Tady,“ natáhla Erin ruku. Měla na ní drobné poranění z pokusů se zacházením s meči. 

John namířil paprsek na ránu. Kužel se mu mezi prsty zachvěl, ale Erinina kůže zůstala 

poškozená. 

„Trochu soustředění,“ zamumlal Radek. Mohl radit jenom teoreticky. Jemu se antický gen 

vyhnul a Radek se občas cítil trochu vytržený a příliš závislý na pomoci těch šťastnějších. 

V Erin a Andoriel našel spolehlivé pomocnice při manipulaci s antickými udělátky. Navíc mu 

ani jedna z knihovnic nedávala najevo tu jemnou rozladěnost a nadřazenost, se kterou se 

setkával, když žádal o asistenci někoho jiného. 

Sheppard zavrčel, vzal Erininu ruku a zamračil se na drobnou ranku na jejím předloktí. 

Kužel se mu mezi prsty znovu zachvěl a paprsek začal fungovat. Kůže se rychle zacelovala, 

až nezůstala ani jizva. John povolil stisk a naklonil hlavu na stranu. 

„Kam až to působí?“ zeptal se. „Jak velká poranění se tím dají vyléčit?“ 



Radek pokrčil rameny. „Ruku nebo nohu to asi zpátky nepřišije, a jestli to působí na viry a 

bakterie zatím nevíme.“ 

„Vezmu to na příští misi,“ řekl si pro sebe John a obracel kužel v dlani. 

Erin přeběhl přes rty úsměv. „Chceš to použít na replikátory nebo na Wraithy? V tom 

případě to schovej před Rodneym nebo to už neuvidíš.“ 

Radek se jenom zašklebil. Rodneyho opatrnost a starost o vlastní zdraví byla až chorobná. 

Taková hračka by mu jistě nedala spát, dokud by ji nezískal. 

„A co ten zbytek?“ John se otáčel dokola v místnosti plné polic a stojanů. „Není o tom 

někde záznam?“ ptal se dál a pohled mu sjel na panel v jednom ze vzdálenějších rohů. 

„Tam je to, bohužel, nefunkční,“ povzdechl si Radek. „Ale jestli chceš, můžeš to zkusit 

sám,“ pokynul k panelu. 

John nezaváhal a položil na panel ruku. Několik symbolů bliklo a znovu se ponořilo do 

tmy. 

„Dohodli jsme se, že bude jednodušší vyzkoušet přístroje jednotlivě, než se pokoušet panel 

opravovat,“ vysvětloval Radek a zamrkal na Erin. 

„Nepamatuju se,“ začal pomalu John a obrátil se zpátky k nim, „že bych četl hlášení o 

nálezu nové laboratoře.“ 

„Zato já jsem četla o nějakých krystalech,“ převáděla Erin řeč jinam. 

„Jo,“ podrbal se John ve vlasech. „A od té doby se dějí divné věci.“ 

„To jsem taky slyšela,“ pokývla Erin hlavou. „Můžeme ti nějak pomoci?“ 

John se na ni zadíval. Ze své přeměny na iratuského brouka si mnoho nepamatoval, ale byl 

si jistý, že Erin na jeho návratu do původní formy měla velkou zásluhu. Doktor Beckett ji 

tehdy trápil ještě víc nežli plukovníka. A to už bylo co říct. 

„Nejsem si jistý. Zkoumá to Jennifer,“ pokrčil rameny. „Jestli chceš něco udělat, domluv 

se s ní a s místní psycholožkou.“ 

Erin přikývla. Bez předchozího varování se najednou sesunula se k zemi. 

„Co se ti stalo?“ vyjekl Radek a vrhl se k ní. 

„To nic,“ zašeptala Erin, když se jí podařilo popadnout dech. „Jenom se mi zatočila hlava.“ 

John odložil kužel a sehnul se, aby jí pomohl se zvednout. 

„Vážně jsi v pořádku?“ ujišťoval se. 

Erin kývala hlavou a zmohla se i na malý úsměv. 

John ji ještě chvíli sledoval, ale na jejím chování se nic nezměnilo. Když se pod jeho 

upřeným pohledem začala červenat, usoudil, že to nebylo víc, než dočasná slabost. Znovu se 

zaměřil na zkoumání přístrojů, vyskládaných podél stěn laboratoře. 

„Jestli chcete, pomůžu vám,“ nabídl se. „Jako kluk jsem hračkářství miloval.“ 

 

Erin seděla ve svém pokoji a sledovala Radka, jak chodí ode dveří k oknu a zpátky. 

„Tak už mi to konečně řekni,“ trochu na ni zvedl hlas. 

„Dobře,“ rezignovala. „Jedná se o Andoriel. Cítila jsem, jak jí najednou vypověděly síly. 

Ne,“ zarazila Radka, než se stačil nadechnout k poznámce, „s Wraithy to nemá nic 

společného. Teď jí zrovna velitel pomáhá se vzpamatovat. Jenom neodhadla čas na 

odpočinek.“ Chvíli o tom přemýšlela s hlavou na stranu. „Odpočinek neodhaduje už nějakou 

dobu,“ povzdechla si. 

„Mám se ptát, jak to víš?“ Radek přimhouřil oči a zastavil se uprostřed pokoje. 

„Raději ne,“ řekla lehce Erin. „Rozhodně už je Ája v pořádku a já taky.“ 

„Víš, co si myslím?“ doktor Zelenka se usadil ve druhém křesílku, pošoupl se až na kraj a 

temeno hlavy si opřel o vrch opěrky zad. „Myslím si, že si to celé Andoriel představuje jako 

nějakou pohádku.“ 

Erin stiskla rty, aby nevyprskla smíchy. Sice už to bylo před nějakou dobou, ale právě si 

jasně vzpomněla na jeden Ájin pohádkový sen. 



„Jakou pohádku máš na mysli?“ zeptala se. 

Radek se tak upřeně zadíval do stropu, že i Erin k němu zvedla hlavu. Nic zvláštního tam 

neobjevila. A pak začal Radek vyprávět: 

 

Pohádka o prasátkách 

 

Na konci vesnice stál krásný starý statek. Žil v něm divný tvor Wraith a houf malých 

prasátek. Každé ráno tvor vyšel na dvůr a zavolal: 

„Prasátka moje, pojďte sem. Mám vás moc rád.“ 

A prasátka přiběhla a radostně kolem něho skákala. 

Wraith je hladil po strakatých hlavičkách a mluvil na ně. 

„Ty jsi taková moje hodná malá Ája, viď? A ty taky. Samozřejmě. I ty jsi moje malá Ája. 

Copak budeme dneska dělat, prasátka moje? Půjdeme se projít.“ 

A Wraith se pomalým krokem vydal kolem dvorku. Prasátka Áji poslušně capala za ním a 

byla celá šťastná, že si jich ten velký tvor všiml. 

Procházka dvorkem skončila a Wraith se znovu sklonil k prasátkům. 

„Mám hlad, co s tím uděláme?“ zeptal se smutně. 

Prasátka se na něj dívala a nerozuměla mu. 

Jedno z houfu vytáhl a odnesl si ho do domu. Ostatní o něm už nikdy neslyšela. Ale jistě se 

mělo dobře. Vždyť ho naposledy viděla, jak si hoví ve Wraithově náruči. 

 

Erin se rozesmála. 

„Netušila jsem, že jsi tak dobrý vypravěč.“ Při posledním slově zívla. „A tvoje pohádky 

mají dokonce vliv na potřebu spánku,“ pokračovala. 

Radek se zvedl. „Taková legrace to není, ale jsem rád, že i já mám nějaké schopnosti,“ 

povytáhl obočí. 

„Máš schopností, až to hezké není,“ ušklíbla se na něj Erin a vyprovodila ho ze dveří. 

 

Sotva Radek odešel, bezstarostný výraz z tváře Erin zmizel. Zamyšleně stála uprostřed 

svého pokoje a mračila se do zdi. Ta náhlá slabost při vzpomínce na Andoriel se už 

neobjevila, ale to neznamenalo, že by byla Ája v úplném pořádku. Erin to sice stálo trochu sil 

navíc, ale snažila se udržet aspoň náznak spojení se svojí bláznivou kamarádkou, která se 

rozhodla, že měsíc na wraithské lodi není nic, co by v okolí mohlo vyvolat obavy. Erin si byla 

sice celkem jistá, že od velitele té lodi Andoriel nic nehrozí, ale tím větší starosti jí dělal 

zbytek posádky. 

Ještě chvíli zkoumala své pocity, aby nakonec s hlasitým heknutím dopadla na postel. Ještě 

jí blesklo hlavou, jak dlouho utají to krásné Johnovo „hračkářství“, když o něm ví stále více 

lidí, a usnula. 

 

Stála před kamennou věží, ve které čas otevřel okna z vypadlých kamenů. Namodralý 

měsíc se schovával v potrhaných mracích a stíny se jeho světlem ještě prohlubovaly. 

Rozhlédla se a pak zvedla hlavu. Strach jí sevřel plíce, že se skoro nedokázala nadechnout. To 

místo bylo a nebylo stejné, jako ve chvíli, kdy ho před nedávnem uviděla poprvé. Jako by 

mezitím uběhly tisíce let. 

„Ale no tak, Erin,“ ozval se za ní hlas. I ten skoro nepoznala. Prudce se otočila. 

John Sheppard se na ni díval žlutýma očima a úsměv na jeho modré tváři odhalil špičaté 

zuby. 

„Přece jsi čekala na velmistra, ne?“ pokračoval změněný John. „Konečně ses ho dočkala.“ 

Pokročil k ní a zvedl levou ruku. Neměl v dlani krmný otvor. Nebo si ho Erin aspoň nevšimla.  

A také po něm nepátrala, pohlcená scénou, která se před ní odvíjela. John mezi sevřenými 



prsty svíral krk bílé kočky s velikýma ušima. Kočka se kroutila a poulila na Erin oči s prosbou 

o pomoc. 

„Takový hezký mazlíček,“ pokračoval John, otočil kočičí hlavu k sobě a zálibně mlaskl. 

„Snad se ti po něm nebude moc stýskat.“ Sledoval, jak tělo malé šelmy ztrácí zbytky sil a 

zoufalé pokusy o únik se mění v jemné poškubávání končetin. 

„Ale ty nejsi…,“ vydechla Erin s očima přilepenýma ke kočce, která si tuto chvíli vybrala 

na to, aby zůstala nehybně viset z Johnovy dlaně. 

„Co nejsem, Erin?“ zeptal se John a s pokrčením ramen odhodil malé bílé tělíčko do trávy. 

Knihovnice potřásla hlavou ve snaze si ji pročistit a s přemáháním odtrhla pohled z bílé 

hromádky u paty věže. Zvedla k Johnovi oči. 

„Nejsi John,“ řekla jasným hlasem. „A nejsi ani žádný velmistr. Jsi nějaká pokroucená 

představa, která v mé mysli nemá co dělat.“ Už když vyslovovala poslední slova té věty, 

přemýšlela, kde je vlastně vzala. Byla to okamžitá myšlenka? Vnuknutí? Nebyla si jistá. 

Modrý John se znovu usmál. Vypadal jako příšerná karikatura čehosi, co nikdy nemělo 

vzniknout. 

„Tady se toho dá tolik najít,“ řekl si pro sebe potěšeně a zadíval se k lesu. 

Erin tím směrem pohlédla také a vyděšeně couvla. Sekka, která se k ní blížila, se nesnažila 

maskovat a byla dvakrát větší než ta, se kterou se Erin setkala při své procházce lesem. 

Zvíře podobné kanci nabíralo stále větší rychlost a jeho malá krvavá očka se s hladem 

upírala na Erin. Knihovnice stála jako socha, neschopná pohybu, a jenom s hrůzou sledovala, 

jak se k ní Sekka rychle blíží. Cítila na tváři Johnův pohled a pak ostré drápky na lýtku své 

pravé nohy. To ji probralo. Na poslední chvíli uskočila a velké zvíře s rachotem narazilo do 

věže. Zůstalo ležet omráčené a John se na Erin mračil přes jeho hřbet. 

Nevšímala si ho. Sklopila pohled a s překvapením a úlevou sledovala ušatou bílou kočku, 

jak se jí šplhá po kalhotách a triku, až se hlavou zavrtala Erin pod bradu. 

„Rád tě vidím,“ zavrněla. 

„I já tebe, kočičáku,“ zašeptala Erin a pohladila kočku po malém tělíčku. Krev z drobných 

ranek způsobených kočičími drápy jí lepila oblečení k tělu, ale nevšímala si toho. 

„Už víš, co se tady děje?“ ptala se kočka dál a přelezla Erin za krk. Celá se schovala pod 

jejími vlasy, jenom hlava jí vykukovala u Erinina ucha. 

„Ne tak docela,“ zamumlala Erin a zvedla oči k Johnovi. Nepřekvapilo ji, že tělo omráčené 

Sekky zmizelo. 

John se stále mračil, ale když se jejich oči setkaly, tváří se mu rozlil spokojený úsměv. 

„Jen tak něco tě nevyděsí, co?“ prohodil. 

„Něco třeba ano,“ ozvalo se za ní. Kočka z jejího krku zmizela a zezadu ji objaly něčí ruce. 

Pootočila hlavu a zahlédla pramen neposlušných rezavě zlatých vlasů. 

„Louisi?“ vydechla. 

„Další polibek?“ zašeptal jí do vlasů a pevně jí přitiskl zápěstí k bokům. 

Sheppard se nepřestal usmívat. Přistoupil k Erin. 

„Raději bys něco jiného, než polibek?“ zeptal se a zvedl ruce. 

„Ne!“ Erin se snažila vyprostit ze sevření a zabránit Johnovi, aby jí kolem čela uvázal 

černý šátek. 

„Nebraň se tomu,“ šeptal za ní Louis. „Pak spolu budeme konečně propojeni na té správné 

úrovni.“ 

„Ne!“ Erin se zády opřela o Louise a prudce vykopla nohu proti Johnovi. 

Zavrávoral a ustoupil. Ruce s šátkem mu klesly. Erin na něm zahlédla namalované velké 

oko. Rychle oddechovala a stále se pokoušela vykroutit ze sevření Louisových paží. 

„Když nepřijmeš oko, musím tě opustit. Navždy,“ pokračoval Louis. „Rozmysli si to.“ 

„Ne!“ z Erinina hlasu zazněla stopa zoufalství. 

„Sbohem, Erin...“ 



 

Probudila se s pláčem. Stočila se do klubíčka, přetáhla si pokrývku přes hlavu a mokrý 

obličej schovala do dlaní. 

„Ne,“ šeptala si pořád dokola. 

Vydýchaný vzduch pod dekou ji za chvíli přinutil pokrývku odhodit. Hluboký nádech 

přinesl úlevu a křečovitě napjaté svaly se uvolnily. 

Za pár minut stála pod sprchou, dlaní se opírala o jednu z šedých dlaždic a v zamyšlení do 

ní ťukala dlouhým nehtem. 

„Říkal, že už se neobjeví,“ mumlala si pro sebe. „Proč by to zrovna teď porušil? Co tam 

dělal John? A jak věděl...? Ne. Tady mi něco chybí. Něco důležitého.“ Po paměti sáhla na 

ovládání sprchy a zastavila vodu. Odtahovala ruku a zdálo se jí, že jí prsty zazářily. Stříbrný 

výboj kratší než mžik oka se mihnul mezi lesklým panelem a její dlaní. 

Pomalu se oblékala a sledovala při tom vlastní projevy, náhle jemně odlišné od 

zaběhnutých rituálů před odchodem z pokoje. Než otevřela dveře do vnějšího světa, zhluboka 

se nadechla. 

 

„Máš zpoždění. Začali jsme bez tebe,“ vykřikoval Radek, sotva se objevila v 

„Hračkářství“. 

John k stál k Erin zády. Jenom se letmo ohlédl a zazubil se. 

Erin potlačila vyděšené vyjeknutí. Noční můra se jí vrátila v plné síle. 

„Ještě pořád je ti špatně?“ Radek si všiml, jak Erin zbledla a pozorně se na ni zadíval. 

Přemýšlel, jak je na tom Andoriel u Wraithů. 

„Ale ne,“ zavrtěla Erin hlavou. Áju zatím vypustila. Měla vlastních starostí nad hlavu. 

Věřila, že ji znovu najde, až se srovná s vlastními problémy. „Jenom jsem měla trochu 

divokou noc,“ pokusila se o úsměv. 

„Ty taky?“ podivil se John a konečně se k ní obrátil čelem. „Už jsi několikátá. Řekni, 

zdálo se ti o někom známém?“ Při čekání na její odpověď stiskl v dlani malou kovovou 

kuličku, až začala pískat. 

„Jo,“ povzdechla si Erin a nešťastně se na Johna podívala. „Dalo by se říct, že můj sen byl 

plný známých tváří.“ 

„Byl jsem tam já,“ řekl John pomalu a důrazně. „A prováděl jsem ti něco hodně 

ošklivého.“ 

Erin jenom přikývla. Pod sprchou došla k závěru, že Dar v jejím snu byl opravdu jenom 

snem. S Johnem si tak jistá nebyla. Na jeho zlém snovém dvojčeti bylo něco, co mu dodávalo 

reálnosti. Navíc si byla jistá, že ten John celý její sen ovládal. 

Trhla sebou, když k ní Radek natáhl ruku. 

„Raději ne,“ zamračila se. Hlavou jí projela vzpomínka na zajiskření ve sprše. 

„Co to máš?“ zeptala se Johna a kývla hlavou k jeho ruce s pískající kuličkou. 

„Ještě pořád nevím,“ podíval se do vlastní dlaně. „Někdy píská hned, jak se jí dotknu 

prstem, a někdy jí můžu mačkat, jak chci, a nic.“ 

Kulička v jeho ruce ztichla. 

„Co ti John v noci prováděl?“ chtěl vědět zvědavý Radek. 

Plukovník Sheppard se na něj znechuceně podíval. Opravdu netoužil slyšet další děsuplný 

příběh se svou vlastní osobou v hlavní roli. 

„Máš další oběť?“ Rodney McKay stál ve dveřích, které Erin zapomněla zavřít. „To už je 

kolikátá? Třetí? Čtvrtá?“ Vešel do místnosti a než Erin stačila uhnout, zavadil o ni, když 

procházel kolem ke stojanu se čtyřramenným barevným mečem. 

„Přinesli z té planety další krystal,“ informoval všechny jen tak mimochodem a natáhl 

ruku, aby ze stojanu sundal tu divnou tyčku. 

Zamítavý pokřik ze tří úst ho přinutil s rukou ucuknout. Nasupeně se na ně podíval. 



„O co tady jde?“ zeptal se podezřívavě. „Johne? Něco tu přede mnou tajíte? Radku, 

zapomněl jsi, kdo je tady hlavní vědecký pracovník? Jak to, že o tomhle nevím? Kde je nějaké 

hlášení? Informace, prosím!“ 

„Hlášení dostaneš hned, jak bude co hlásit,“ odbyla ho nervózně Erin. Právě přemýšlela, 

jestli se jí jenom dělaly mžitky před očima, nebo se opravdu nějaká entita projevující se 

zábleskem energie před chvílí dotykem přenesla z ní na Rodneyho. 

„Hele, Rodney, právě to připravuju,“ snažil se Radek zklidnit svého nadřízeného. Pozvedl 

tablet a s krátkým zaváháním ho doktoru McKayovi podal. 

„No tohle,“ vydechl Rodney, když si pročetl pár stránek záznamů. „Kdo to tady mohl…?“ 

„Myslíme si, že nejspíš Janus.“ Radek už rezignoval na tajemství. „Vchod byl maskovaný. 

Nebýt výpadku energie, nikdy bychom to nenašli,“ pokračoval ve vysvětlování. 

„Paráda! Skvělé! Nádhera!“ jásal Rodney každou chvíli a očima těkal z tabletu na police a 

zpátky. „Tomu říkám zakopnout o poklad. Jak dlouho jste si to chtěli nechat pro sebe?“ 

vypálil na Radka. 

Doktor Zelenka se nenechal zaskočit. 

„Chtěli jsme tě seznámit s prvními výsledky hned, jak bychom je dali dohromady,“ řekl 

klidně. 

„Jen aby,“ zamručel Rodney. „Tady,“ poklepal prstem na tablet, „už je toho víc než dost, 

aby to vydalo na počáteční hlášení.“ 

„Ale to by nebylo žádné překvapení.“ John mrkl na Erin a Radka. „Chtěli jsme ti předat 

komplet hračkářství i s návodem k použití. Máš přece příští měsíc narozeniny, ne?“ 

„Co? Narozeniny? Ovšemže mám příští měsíc narozeniny. A to jsem měl dostat 

k narozeninám – hračkářství?“ Rodney se tvářil zmateně. Rozhlížel se po Erin a Radkovi, ale 

ti se jen usmívali a kývali hlavami. 

„No tak dobře,“ rezignoval Rodney. „Váš dárek přijímám, ale o zbytek už se postarám 

sám. Nemůžete si tady jen tak zkoumat tajnou laboratoř a nikomu o tom neříct. Tohle,“ 

pozvedl tablet, „ odnesu Sam. A pak vytvořím tým na prozkoumání toho, hmm, hračkářství.“ 

Otočil se k odchodu. Mezi dveřmi se ohlédl. 

„Děkuju za dárek. Dobře to tady zavřete, než se vrátím. A na nic nesahat!“ 

 

„A máme po srandě,“ konstatoval Radek, jakmile Rodney zmizel z dohledu i doslechu. 

„Johne?“ Erin měla mezi obočím vrásku hodnou Grand Canyonu. „Můžeš mi říct víc o 

těch krystalech a ‚obětech‘, jak je nazval Rodney?“ 

„Hmmm,“ zahučel plukovník. „Na jedné z prozkoumávaných planet jsme našli zářící 

krystaly. Docela hezké,“ usmál se. „Než jsme jeden pronesli Branou na Atlantis, zblízka jsem 

si ho prohlédl. A pak se tady začaly dít divné věci. Spousta lidí tvrdí, že je pronásledují noční 

můry, ve kterých hraju hlavní roli. Lékařská sekce si myslí, že za to může ten krystal.“ 

Při řeči vyšli z laboratoře a pečlivě za sebou zavřeli. 

„Lékařská sekce si je jista,“ ozvalo se z chodby. Jennifer Kellerová prošla okolo a se 

skrývanými obavami se podívala na Johna. Obešla ho širokým obloukem. 

„Ona byla první,“ povzdechl si John. „Zdálo se jí něco o Teyle a iratuských broucích a 

pak…“ 

Jeho proslov přerušil výkřik z terasy. Doktorka Heyghtmeyerová, místní psycholožka, stála 

na zábradlí a s hrůzou se dívala do hlubiny pod sebou. 

K Johnovu úžasu u ní na terase stál další plukovník Sheppard. 

Než stačili doběhnout, doktorka ztratila rovnováhu. 

Erin se nešla dívat podél hlavní věže dolů na tvrdý základ Města. Netoužila zjišťovat, co se 

s Kate Heyghtmeyerovou stalo. Věděla to moc dobře. Nechala ostatní, aby se nahrnuli 

k zábradlí, a zatím sledovala dvojníka Johna Shepparda. 



S malým zlým úsměvem odstoupil a pozoroval děs všech okolo, včetně své předlohy.  

Cuknul sebou, když se očima setkal s Erin, ale úsměv mu z tváře nezmizel. Jenom ještě o 

kousek ustoupil tak, aby se mezi něj a Erin dostal hlouček lidí. Vrhla se za ním. Pozdě. Po 

druhém Sheppardovi se slehla země. 

„Před chvilkou jsem s ní mluvil,“ šeptal vyděšeně Rodney. 

„Tohle musí přestat,“ mračila se Sam Carterová. „Nemůžeme tady nechat ožívat noční 

můry, které vraždí i ve skutečnosti. Doktorko, Rodney, Johne, vymyslete, jak se toho zbavit. 

Hned!“ 

Zatímco tři jmenovaní odcházeli, Erin se ještě jednou rozhlédla, jestli někde neuvidí 

Johnova dvojníka. Ztratil se. 

„Erin, mohla bys?“ oslovil ji Radek. „I když už nesmíme do hračkářství, tvůj gen by se mi 

hodil. Našel jsem další nefunkční panely v suterénu. Aspoň na mě nereagují.“ 

„Jasně,“ přikývla nepřítomně Erin. Naposledy přejela očima po rozcházejícím se hloučku 

na terase a vydala se za doktorem Zelenkou. 

 

„Vážně je ta věc zpátky?“ ptal se za pár hodin Rodney a nedůvěřivě se díval na rozzářený 

krystal. „Už žádné obří ryby? Žádní klauni?“ otočil se na Johna. 

Plukovník Sheppard byl po předchozí bitvě se svým horším já ještě pobledlý, ale o jejím 

výsledku nepochyboval. 

„Už nikoho neohrozí. Aspoň, dokud se do nich zase někdo zblízka nepodívá. Odneseme je 

zpátky,“ kývl hlavou směrem ke krystalům a sledoval, jak je zdravotnický tým opatrně balí na 

cestu Branou. Energetické bytosti živící se strachem v nich byly uzavřeny a plukovník doufal, 

že ještě dlouho budou. 

Při zdlouhavém oblékání do ochranného obleku před cestou na planetu s krystaly mu 

blesklo hlavou, jestli by jeden z krystalů neměli poslat darem na některou z wraithských lodí. 

Představoval si, jaké noční můry by mohly Wraithy pronásledovat, a za speciálně tvrzenou 

průhlednou umělou hmotou přilby se usmíval. 

 

„Tak povídej,“ vybídl za dva dny Radek Erin, sotva se oba sklonili nad dalším z 

nefunkčních panelů. „Jak je to s tou Ájou? Už je v pořádku?“ 

„Ája,“ zašeptala Erin. Ruce se jí zarazily nad sadou ovladačů. Usmála se. „Ája má 

dovolenou.“ 

 

 

 

 

 



35. Dovolená 

Wraithská loď se jenom zvolna pohybovala vesmírem. Na ovládacích panelech se míhaly 

údaje o její poloze vůči ostatním tělesům v okolí, o trase a zvláštnostech, které zachytily 

senzory, a mnoho dalších dat, která jsem nedokázala určit. 

„Tam,“ ukázala jsem na jeden řádek. 

Ace se naklonil, aby mi viděl přes rameno. Krátce jsem na něj pohlédla a udělala krok 

stranou. Nezvedl oči, jenom se víc přiblížil k ovladači, u kterého jsem svým pohybem 

uvolnila místo, aby mohl lépe sledovat data. Nechal si zobrazit ještě několik upřesňujících 

údajů a přikývl. „Zdá se vhodná.“ Přešel k dalšímu pultu, zadal pokyny pro přiblížení a 

nastavení stabilní orbity kolem vybrané planety. 

Otočila jsem se a chtěla vykročit ke svému pokoji, ale mezi dveřmi stál Aceův zástupce. 

Cenil na mě zuby. Pozvedla jsem bradu a přimhouřila oči. 

„Co chceš?“ zavrčela jsem na něj. 

Jeho škleb se ještě prohloubil a on mírně sklonil hlavu. Ace se otočil a pozoroval nás. 

„Jenom jsem přišel oznámit, že nám docházejí zásoby,“ řekl. Šlehl po mně hladovým 

pohledem a pak se zadíval do tváře svého nadřízeného. Ace pootočil hlavu k jednomu 

z ovladačů a rychle na něj vyťukal několik pokynů. 

Jeho zástupce už zase zíral na mě a ruce stiskl do pěstí. Udržela jsem kamennou tvář a 

nehybný pohled do jeho očí. 

„Tady,“ řekl Ace.  

Zástupce k němu otočil hlavu. Vykročil k panelu a naklonil se nad něj. „Ano, to bude 

dostatečné,“ řekl pomalu, jak procházel data. 

Ace stál a díval se na něj. Očekával ještě něco. Zástupce se narovnal. „Samozřejmě se 

postaráme o všechny zásoby,“ řekl významně a znovu po mě šlehl očima. Kdyby to byl bič, 

jsem samý šrám.  

„Očekávám vás za tři dny,“ řekl Ace a naznačil Wraithovi že má odejít. Sotva zástupce 

zmizel, otočil se ke mně. Připravila jsem se na další výtky ke svému chování, ale nepřišly. 

„Tohle bylo lepší,“ řekl. Znělo to skoro jako pochvala.  

Potřásla jsem hlavou. „Stejně pořád nechápu, proč se celá tvá posádka nebouří proti tomu, 

že tady pobíhá jídlo, které se nesmí sníst a ještě se chová arogantně.“ 

Zatvářil se pobaveně a vykročil k hangáru. 

 

Stála jsem na rampě a čekala, až mě nabere Šipka. Planeta, na kterou jsme měli namířeno, 

nebyla obydlená, ani na ní nebyla Brána. Dny neustálého výcviku v jednání s Wraithy 

konečně přinesly nějaké ovoce, tak jsme kontaktovali několik předem vybraných Úlů a 

dohodli s nimi setkání. Mělo se konat další týden a já jsem si vysloužila pár hodin volna. 

Nakonec se pár hodin změnilo na tři dny. V tolik jsem ani nedoufala. Ale už jsem se těšila na 

zem pod nohama, vítr na tváři a také na vodopád, který jsem našla při snímání povrchu 

planety. Musel být obrovský. Planeta měla vysoké hory a neprostupné lesy, pár velikých jezer 

a jeden oceán. Žádná větší zvířata jsem neobjevila. Pro Wraithy by možná byly zajímavé 

jeskyně, které prostupovaly celé malé jižní pohoří od Velkého vodopádu až k útesům, 

spadajícím do oceánu. 

Na tak dlouhou dobu na planetě jsem si s sebou vzala aspoň několik věcí, o kterých jsem 

předpokládala, že je budu potřebovat. Byly teď uložené v batohu, který mi visel na zádech. 

Nepromokavá plachta zabírala nejvíc místa. Ace neprotestoval. Pokrčil rameny s myšlenkou – 

když se s tím chceš vláčet, je to tvoje věc.  

 

Konečně jsem stála na pevné zemi a vdechovala vzduch prosycený vůní lesa a vody. Malá 

oválná loučka se mírně svažovala do údolí. Ze všech stran ji obklopoval vysoký, převážně 



jehličnatý les. Na vyšším konci byl přerušený skalkou, ze které padala voda do malého jezírka 

s jemným bílým pískem. Ten zasahoval ještě asi dva metry okolo, než začala hustá tráva. 

Potok z jezírka protínal louku a mizel v porostu, aby si našel cestu hlouběji do údolí. Kolem 

skalky se půda lesa prudce zvedala a nad skalkou les končil na plošině, porostlé řídkou travou. 

S hustým trávníkem pod ní se vůbec nedala srovnávat.  

Šipka se obloukem vrátila a dosedla na dolní konec louky. Ještě kousek klouzala pod první 

stromy a zůstala stát u hustého trnitého křoví, které vypadalo jako pozemské ostružiní. Kokpit 

se otevřel a Ace lehce vyskočil na zem. Po prvním rozhlédnutí trochu nakrčil nos a tázavě se 

na mě podíval. Seděla jsem u potůčku a zkoumala barevné oblázky. Voda je vyhladila do 

kuliček. Duhově se blýskaly ve slunci, které zářilo příjemně žlutým světlem. Batoh už dávno 

ležel pod nejbližším stromem. 

„Dokonalé,“ vydechla jsem, když jsem zvedla hlavu a znovu se rozhlédla. Wraith se 

podíval na oblohu a couvnul dál do stínů lesa. 

Zvedla jsem se od potůčku a pomalu došla na malou pláž u jezírka. Namočila jsem si ruce 

až po lokty. Voda byla příjemně vlažná, osvěžující a průzračná, že bylo vidět dno. Od 

vodopádu po ní běžely drobné vlnky a vpíjely se do písku okolo. Tomu nešlo odolat. Stáhla 

jsem vestu i s trikem, odkopla boty a málem upadla, když jsem se snažila co nejdříve zbavit 

kalhot. A pak už jsem vběhla do té tekuté nádhery - a ztratila půdu pod nohama. Jezírko bylo 

hluboké už dva kroky od břehu. Vykřikla jsem. Ne z obavy, že bych se utopila, ale 

překvapením. Hlavu mi zalila voda. Mávala jsem rukama kolem sebe a snažila se dostat 

zpátky na vzduch. Voda vedle mě zavířila a nějaká síla mě vyhodila na břeh. Ležela jsem na 

písku obličejem dolů, trochu prskala a snažila se pochopit, co se stalo. Nějaká podivná reakce 

vody, která vyvrhuje předměty, co do ní spadnou? Nebo vodní tvor, který si hájí svoje území? 

Otočila jsem se na záda a zůstala zírat s ústy dokořán. Voda v jezírku se vařila. Její proud 

vyrazil jako fontána vzhůru, a na vzduchu se zalesklo dlouhé, hladké a bílé tělo neznámého 

tvora. Než jsem se stačila pohnout, tvor se vymanil z vodní masy a pružně dopadl do písku 

vedle mě. Z jeho mokrých vlasů se na mě snesla sprška vody. 

„Měla jsi pravdu. Dokonalé,“ řekl. Nezmohla jsem se na slovo. Ležela jsem v písku a 

sledovala toho tvora - Ace, jak si obléká kabát a natahuje boty. Když byl hotov, zůstal nade 

mnou stát. „Topení se a povalování v písku patří k lidskému odpočinku?“ zeptal se s mírným 

posměchem v hlase. 

„Netopila jsem se,“ zavrčela jsem a zavřela oči, abych neviděla, jak se baví. 

„Křičela jsi,“ ozvalo se od nejbližšího stromu, kam se odešel skrýt před sluncem. „A taky 

jsi sebou hodně, „ zarazil se, jak hledal vhodné slovo, „plácala,“ dodal nakonec. 

„A co jsi dělal ty?“ vzpomněla jsem si na proud vody vržený k nebi. 

„Zachraňoval tě. Už zase.“ Jeho hlas byl tichý. Odpočíval. „A vykoupal jsem se,“ 

povzdychl si. 

Neodolala jsem a podívala se na něj. Ležel ve stínu pod stromem se zavřenýma očima, 

ruce i nohy rozhozené do stran a tvářil se spokojeně. Zvedla jsem se, sebrala triko a natáhla si 

ho. Cestou k němu ze mě opadával písek, který mi uschnul na těle.  

„Kolem je bezpečno, kdybys to chtěla vědět,“ zamumlal Ace. 

„Děkuju,“ řekla jsem. 

Ušklíbl se, ale nijak to nekomentoval. Kupodivu. Takhle bych se jako vyslanec na misi za 

Wraithy určitě neměla chovat. Ale mám přece dovolenou. Překročila jsem ho, zvedla batoh a 

začala se rozhlížet po místě vhodném na noční přístřešek. Kraj lesa nad jezírkem se mi moc 

líbil. Mezi dva stromy jsem natáhla provaz a přehodila přes něj plachtu. Pod ní jsem roztáhla 

deku a splasklý batoh složila místo polštáře. Posbírala jsem věci rozházené v písku a odnesla 

je ke stanu. Noc mohla přijít. Vzhlédla jsem k obloze, kde se slunce začalo pomalu sunout 

k obzoru. Když jsem uviděla na východní straně hradbu tmavých mraků, neubránila jsem se 

úsměvu. Vzpomněla jsem si na jednu bouřlivou noc, kdy jsem se snažila dostat k Bráně při 



útěku z geniiského vězení. Tehdy to skončilo kulkou v rameni a návratem do cely hned vedle 

Wraitha.  

Ten samý Wraith se ještě pořád povaloval pod stromem. Došla jsem k němu a začala 

zkoumat satelitní snímky planety, které jsem vytáhla z kapsy své vesty. Seděla jsem s nohama 

zkříženýma pod sebou, rozkládala fotky na průhledných membránách všude kolem a třídila je 

podle oblastí. Chtěla jsem se podívat po okolí, navštívit Velký vodopád, prozkoumat pár 

jeskyní a nakonec se vydat k oceánu. Na dva dny to bude docela dost zábavy. Velký vodopád 

byl vzdálený asi deset kilometrů vzdušnou čarou, ale cesta se nejspíš díky terénu protáhne. 

Mračila jsem se, skloněná nad snímkem s Velkým vodopádem, a posunovala ho, abych co 

nejlépe viděla, když na něm přistála Aceova ruka. Černé nehty přejely po natažené membráně 

s nepříjemným skřípáním. Ve svém zaujetí jsem se dostala až k němu a fotku si opřela o jeho 

rameno. Vzal ji a zvedl před obličej. 

„Zítra je zase na programu topení se?“ zeptal se. 

Začala jsem mu vysvětlovat své plány a snažila se je zároveň ukázat na snímku. Poslouchal 

bez připomínek. Když jsem skončila, odložil fotku, posadil se a zadíval se na mě. „Nechtěla 

jsi odpočívat?“  

„Tohle bude odpočinek,“ usmívala jsem se při představě, jak padám ze skal, topím se 

v každém potoku a bloudím jeskyněmi. „Kdybych chtěla spát, mohl jsi mi zajistit teplé 

hnízdečko ve své lodi.“  

Při vzpomínce na „skladiště“ pro wraithskou potravu mi přejel mráz po zádech. Honem 

jsem ji zahnala. Přesvědčila jsem sama sebe, že stačilo, když jsem díky tréninku ve sledování 

wraithských myslí dokázala včas zjistit, kdy mi od nich hrozí nebezpečí.  

 

Slunce se dotklo hor na západě a všechno kolem zčervenalo. Mraky se rozplývaly 

v šarlatové cáry. Z deště nebude nic. Zabalila jsem se do deky a doufala, že noc nebude příliš 

chladná. Než jsem to stačila zjistit, usnula jsem. Poslední, co mi projelo hlavou, byla 

vzpomínka na můj výcvik ve wraithském protokolu. 

 

   „Znovu,“ vrčel na mě Ace. „A jestli nechceš, abychom všichni přišli o život, ještě než 

začneme s jednáním, musí to být mnohem lepší.“ Prudkým pohybem mě zvedl z křesla 

královny a postrčil ke vchodu. Jeho trpělivost byla na pokraji zhroucení. 

Cvičeni ve wraithském protokolu bylo náročné. Hledání kompromisů by mi šlo rozhodně 

lépe, než lpění na čemkoli, co jsem kdy řekla. Myslela jsem, že vím, jak se Wraithové 

chovají, ale podle Ace jsem se nemohla řídit. Dlouhý pobyt ve vězení i jeho naučil určitým 

kompromisům.  A teď se mi snažil vysvětlit, jak jedná správný Wraith. 

Hra. Ber to jako hru, říkala jsem si, když jsem se znovu pomalu a důstojně blížila ke 

křeslu. Ace stál stranou a přísně hodnotil každý můj pohyb. A když hra, tak dokonalá, trochu 

jsem se pro sebe ušklíbla a otočila se k němu. Udělal ke mně dva kroky a výhrůžně se nade 

mnou tyčil. Neustoupila jsem. Přejela jsem ho pohrdavým pohledem a pokynula rukou. 

„Odstup!“ řekla jsem a vyzývavě se mu zahleděla do očí. Rty se mu zvlnily do úsměšku. 

HRA, pořád jsem si opakovala. Rázně jsem překonala ten poslední krok, co nás dělil a zvedla 

jsem ruku k jeho obličeji. Pomalu jsem mu přejela nehty po tváři a v hlavě mu zněl můj 

telepatický příkaz. Ještě chvíli se šklebil, ale pak s ostrým výdechem klesl na kolena a sklonil 

hlavu. Toto byla jedna z mála chvil, kdy jsem měla povoleno chvilkové užití telepatie. 

„Dodržuj bezpečnou vzdálenost,“ zašeptala jsem mu do ucha, když jsem se nad ním 

skláněla a pokládala mu ruku na rameno. 

Zvedl hlavu. „Lepší,“ zamumlal. Chtěl se zvednout, ale moje ruka byla ještě pořád na jeho 

rameni a jemně, ale důrazně mu v tom bránila. 

„Tohle bych si měla užít.“ Mluvila jsem pořád tiše, ale moje oči ho varovaly, že ještě není 

konec. Pochopil a zůstal klečet. Jenom zatnuté čelisti mi napověděly, že s mojí hrou není tak 



docela srozuměn. Přešla jsem ke křeslu a plynulým pohybem do něj usedla. Ruce na 

opěradlech, nohu přes nohu. Dlouhé šaty kolem mě zašustily a poskládaly se do úhledných 

záhybů. 

„A teď,“ podívala jsem se na něj, „můžeš vstát.“ 

Vzhlédl, rychle se postavil a přistoupil k mé levé ruce na opěradle křesla. Trochu jsem 

pozvedla bradu. „Neřekla jsem, že se smíš přiblížit.“ 

 

Divný zvuk, který vydal, se mi rozléhal v uších bublavou ozvěnou. Zamrkala jsem a trochu 

zatřásla hlavou. Zvuk se ozval znovu. Zavřela jsem oči, a když jsem je po pár vteřinách 

otevřela, ležela jsem pod improvizovaným stanem na louce u jezírka. Bylo časné ráno. Malé 

stádo tvorů, podobných kozám, se páslo kolem vody. Jejich chroupání trávy a zurčení potůčku 

byl ten zvuk, který mě probudil. Ace pořád seděl pod stromem. Jeho žluté oči líně sledovaly 

pasoucí se zvířata. Přestože jsem se zvedala pomalu, vyplašila jsem je. Rozběhli se 

několikametrovými plavnými skoky a v okamžiku zmizeli v údolí. 

Skočila jsem do jezírka. Ace se mě tentokrát nepokoušel zachraňovat, tak jsem si mohla 

trochu zaplavat a na suchou zem jsem se dostala sice pomaleji, ale zato vlastní silou. Probrala 

jsem potraviny a něco málo posnídala. Nad jablkem jsem se zamyslela a pak jsem s ním 

natáhla ruku k Aceovi. 

„Chceš chvilkové potěšení?“ zeptala jsem se. Chvíli se na něj díval, pak otočil oči ke mně. 

Nebyl to příjemný pohled. Pokrčila jsem rameny a jablko schovala. 

Slunce už se vyšplhalo na kopec a zahřívalo dolní okraj louky, když jsme se vydali na 

cestu k Vodopádu.  

Pokud jsem si přála odpočinek formou pohybu, dostalo se mi ho po libosti. Než jsme došli 

pod obrovský převis, ze kterého padala voda, byla jsem špinavá, potrhaná a unavená, že jsem 

se stěží držela na nohou. Téměř všechny moje představy z předchozího dne se splnily. Spadla 

jsem do trnitého křoví, které musel Ace nakonec celé vysekat, abych se z něj vůbec dostala, 

noha mi zůstala zapříčená v díře vymleté uprostřed potoka a skok přes hlubokou trhlinu pro 

mě málem skončil na jejím dně s přelámanými kostmi.  

Přes všechny nehody, které mě cestou potkaly, jsme k vodopádu došli za necelé čtyři 

hodiny. Ace celou dobu putování vypadal jako na nedělní procházce. Bez problémů 

překonával všechny překážky, přes které jsem klopýtala a padala. Ale také byl vždycky 

nablízku, když jsem potřebovala jeho pomoc. Dobře se u toho bavil. 

Poslední dva kilometry všechny ostatní zvuky přehlušil hukot padající vody. Až 

k vodopádu jsme se nedostali. Studený vítr, letící od něj, byl plný ostrých jehliček vodní 

tříště, které se mi zabodávaly do kůže a téměř mě oslepily. Ani Wraithovi to nebylo příjemné. 

Zůstali jsme za skupinou velikých kamenů a jenom občas vyhlédli, abychom z vodopádu 

přece jenom něco viděli. Naštěstí jsme nepotřebovali hlasitou komunikaci. Telepatie pro nás 

byla nejenom veliká výhoda, ale současně také jediný možný způsob, jak se tady dorozumět. 

Stočila jsem se do klubíčka v měkké suché prohlubni mezi dvěma kameny a požádala Ace, ať 

mě nechá chvíli odpočívat. Než jsem zavřela oči, pozorovala jsem ho, jak obchází kameny a 

odhaduje možná nebezpečí. Přece jenom jsme byli na neprozkoumané planetě.  

 

Vzpomněla jsem si na své poslední jídlo před odletem do wraithské lodi. Všichni se mi v 

jídelně opatrně vyhýbali, jako bych už byla mrtvá. Seděla jsem sama u malého stolku, když 

přišel plukovník Sheppard. Po mém svolení si přisedl a starostlivě se na mě zadíval. 

„Johne? Co se děje?“ zeptala jsem se, když mi začalo jeho významné mlčení vadit. 

Na okamžik sklopil oči k nedefinované kaši, kterou si v zamyšlení vytvořil na talíři. 

„Nechci, abys letěla,“ vypadlo z něj.  

Neovládla jsem malý ironický úsměv. Nešlo mu o moji bezpečnost. Chtěl se toho zúčastnit 

sám. „Je rozhodnuto,“ připomněla jsem mu. 



„Je to nebezpečné. Nevíš, co všechno se ti může na wraithské lodi stát. Jsou 

nevypočitatelní, arogantní. A hladoví,“ dodal, když viděl, jak se můj úsměv prohlubuje. 

„Vím naprosto přesně, co všechno se mi může na wraithské lodi stát,“ ujistila jsem ho. 

„Stejně bych měl raději letět já. Mám s nimi víc zkušeno….“  

Nenechala jsem ho dokončit větu. Rozesmála jsem se nahlas. „To nemyslíš vážně,“ 

zavrtěla jsem hlavou. 

Zarazil se. „Tak dobře. Nějak se ti podařilo spřátelit se s jedním z nich, i když to moc 

nechápu. Ale pořád je to Wraith. Je nebezpečný.“ 

„Což mi neopomene připomenout on sám při každé příležitosti,“ přikývla jsem. „A na tom, 

kdo poletí, se nic nemění,“ dodala jsem, když jsem viděla, že se nadechuje k další námitce. 

Jeho ustaraný výraz by mě při jiné příležitosti pobavil, ale měla jsem plnou hlavu nadcházející 

mise a moje trpělivost měla své hranice. Pokusila jsem se ho uklidnit a položila mu ruku na 

předloktí. „Neboj se, všechno je promyšlené, zabezpečené tak, jak nejlépe to šlo. Bez trochy 

riskování by to přece nebyla žádná zábava. Víš sám, že mi toho zase tolik nehrozí.“ 

Můj povzbudivý úsměv ani uklidňující slova neměly žádoucí účinek. John s cinknutím 

odložil vidličku vedle talíře, na kterém už by ani zkušené oko odborníka na gastronomii 

nedokázalo rozeznat, jaké jídlo původně obsahoval. „Měl bych letět já,“ trval dál na svém. 

Rozzlobeně jsem se zvedla a popadla svůj tác s téměř nedotčeným jídlem. „Jsem 

svéprávná, samostatná a nejsem žádný masochista,“ zasyčela jsem na něj z výšky. „Jestli se 

máme pohnout z místa, budeš muset připustit, aby se některých věcí účastnil i někdo jiný než 

ty, Johne“ Otočila jsem se a odcházela. „Třeba se mi podaří nebýt pořád na kolenou, jako 

někdo,“ vypadlo ze mě ještě polohlasem. Doufala jsem, že to neslyšel. Tahle poslední 

poznámka nebyla zrovna moc fér, ale také nebyla daleko od pravdy. 

 

Jídelna se se mnou zatřásla. Zašátrala jsem rukama po tácu, který se mi vysmekl, ale pod 

prsty jsem ucítila jenom jemný písek, na kterém jsem odpočívala u Velkého vodopádu. 

Ace klečel vedle mě na jednom koleni a třásl mi ramenem. „Vstávej,“ zaznělo mi v hlavě. 

„Nejsme tu sami.“ 

Zvedla jsem se do dřepu a tázavě se na Ace podívala. Kývl hlavou ke skalní stěně vedle 

vodopádu. Chvíli mi trvalo, než jsem objevila černý otvor mezi hromadami kamení a křovisky 

u paty skály. Vypadalo to, že se pomalu pohybuje směrem k nám a mění tvar. 

Ace se zvedl, ale zůstal přikrčený, připravený na útok. Konečně jsem rozeznala důvod 

podivného pohybu.  

Z otvoru ve skále  se k nám blížily dvě veliké kočky. Černé kožichy měly poseté skvrnami 

a pruhy v různých odstínech šedé a béžové, takže byly v ústí jeskyně téměř neviditelné. Hlavy 

měly nízko u země a jejich tlapy, veliké v poměru ke štíhlému tělu, dokázaly na drolivém 

kamení našlapovat s naprostou jistotou. Nosy jim jezdily u země a občas se zablesklo 

jantarové oko.  

Asi pět metrů od nás zůstaly stát. Špičky ocasů se jim nervózně pohybovaly do stran. Na 

mě vycenily zuby, ale dál si mě nevšímaly. Zaměřily se na Ace. Jedna z nich nás začala 

pomalu obcházet, druhá se blížila z původního směru. Ace mě vtlačil co nejdál do škvíry mezi 

kameny, sám couvl kousek stranou a opřel se zády o nejvyšší balvan. Kočky ho obstupovaly, 

až přesáhly jeho pomyslnou hranici bezpečí. Ace se vymrštil a jediným skokem se ocitl na 

vrcholu balvanu. Trochu zavrávoral, jak se do něj opřel vítr z vodopádu. Kočky nezaváhaly. 

Každá z jedné strany skákaly vzhůru po menších kamenech, aby na něj dosáhly.  

Vyprostila jsem se z úzké škvíry, i když jsem tím získala další tržnou ránu na ruce a moje 

oblečení se už nehodilo ani pro strašáka na pole. Viděla jsem Ace, jak odrazil útok jedné 

z koček a vyhnul se druhé. Nemohla jsem ho tam nechat samotného proti přesile. Oběhla jsem 

vyčnívající kámen, vyskočila a pověsila se kočce, která se ocitla nade mnou, na ocas. Její 

zaječení bylo slyšet i přes burácení vody. 



Ace se po mě ohlédl a málem se mu to stalo osudným. Druhá kočka se odrazila a letěla 

přímo na něj. 

„Dolů!“ vykřikla jsem v duchu. Naštěstí poslechl, sehnul se a kočka ho přeletěla. Ocas 

v mé ruce se zuřivě mrskal. Chycená kočka se otočila a máchla po mě tlapou. Trhla jsem s ní, 

jak jsem se snažila vyhnout drápům. Obě jsme ztratily rovnováhu. Dopadla jsem na záda, 

kočičí ocas pořád v rukou a vyrazila jsem si dech. Kočka dopadla na bok. Nemohla se v pádu 

přetočit, když jsem jí pořád držela. Ale na zemi už jí nic nebránilo se otočit a zaútočit na mě. 

V hlavě jsem slyšela Aceův varovný výkřik. Ale nevypadalo to, že by patřil útoku koček. 

Překvapilo mě to a ocas se mi vysmekl z rukou. Kočka se přikrčila, odrazila a přistála těsně 

vedle mé hlavy. Mezi drápy velikých tlap jí něco zakřupalo.  

„Zůstaň, kde jsi!“ slyšela jsem Ace. Odolala jsem pokušení odvalit se od šelmy a začít 

utíkat. Zavřela jsem oči, pomalu se nadechla a ještě pomaleji vydechovala. Srdce mi tlouklo 

tak, že se mi z toho určitě škubaly i palce na nohou. 

Když jsem otevřela oči, kočka ležela spokojeně vedle mě a lízala si tlapy. Druhá 

přicházela, celá mokrá, jak spadla do vodopádu, a oklepávala se. Ace seděl v podřepu na 

balvanu a ostražitě je pozoroval, dokud spolu neodešly zpět do jeskyně. Když zmizely, lehce 

dopadl vedle mě. Ještě jednou se ohlédl po jeskyni a pak se podíval na mě. 

„Ani nevíš, jaké jsi měla štěstí,“ ukázal těsně vedle mého ucha. Vůbec se mi nechtělo, ale 

nakonec jsem otočila hlavu. V tom okamžiku jsem seděla a odsunovala se co nejdál od zbytků 

iratuského brouka. Aceovy oči už prozkoumávaly okolí, aby včas odhalil své případné další 

předky.  

Stálý opar, který se zvedal z vodopádu, vytvářel spolu s komplexem jeskyní ideální 

podmínky pro obtížný hmyz, kterým se iratusští brouci stali v galaxii Pegas. A našli jsme tu 

také jejich přirozeného nepřítele – velikou kočku, dokonale přizpůsobenou k životu 

v jeskyních. 

„Tenhle - geopard,“ plácla jsem první, co mě napadlo. „Setkal ses s ním už někdy?“ Ace 

zavrtěl hlavou. Ještě stále sledoval okolí. 

Mračila jsem se. Něco mi pořád nechtělo v hlavě zapadnout na správné místo. Oči mi 

jezdily ze zbytků brouka k jeskyni, k vodopádu a na oblohu, která nebyla pod vodní tříští 

vůbec vidět. Nepřetržitý rachot padající vody mi znemožňoval soustředit se. Vstala jsem, 

obloukem jsem obešla pozůstatky brouka a zamířila k jeskyni. Cestou jsem z kapsy vesty 

vytáhla baterku. Doufala jsem, že jí voda nepoškodila. Po krátké zastávce na naplnění lahve 

vodou z malého potůčku, který tekl kolem skály, jsem se zastavila u vchodu do jeskyně a 

ohlédla se po Aceovi. Stál těsně za mnou. 

„Půjdeme do jámy lvové?“ pousmála jsem se a cvakla s vypínačem baterky. Rozsvítila se. 

Kužel světla přejel po kamenech u vstupu do jeskyně, dotkl se každé stěny a oblého stropu. 

Po kočkách a broucích nebyla ani stopa.  

Postoupila jsem několik kroků dovnitř, zastavila se a zhluboka se nadechla. Někdy jsem 

potřebovala trochu času, abych zvládla svoje klaustrofobické pocity. Ace mi byl pořád 

v patách. Když jsem se zastavila, obešel mě, vzal mi baterku a začal zkoumat stěny jeskyně o 

pár metrů dál. K jedné přistoupil tak blízko, že se jí skoro dotýkal nosem. Jezdil po ní rukou a 

baterku přibližoval a oddaloval, jak se snažil zahlédnout něco, co jsem já neviděla. 

Po dalším hlubokém nádechu jsem byla schopná pokračovat dál. Došla jsem k Aceovi a 

snažila se poznat, co tak pečlivě zkoumal. Neviděla jsem nic, kromě několika nevýrazných 

světlejších čar. Poodstoupila jsem a znovu zalapala po dechu. Tentokrát překvapením. To 

nebyly náhodné rýhy, ale písmo. Písmo Antiků a také Wraithů. Nápis se táhl v jedné řádce ve 

velice starém wraithském dialektu, který jsem na Atlantis viděla jenom zřídka. To, co jsme 

našli u vstupu do jeskyně, byl jeho konec. Začátek se ztrácel v dálce podzemního labyrintu. 

Naštěstí měla moje vesta tolik kapes, a že se do ní vešlo všechno, co jsem si mohla přát. 

Teď jsem si moc přála zápisník a tužku, které jsem ve vestě samozřejmě objevila. Postupovali 



jsme s Acem podle stěny a hledali začátek nápisu. Byli jsme hlouběji, než kam jsem se kdy 

chtěla v nějaké jeskyni dostat, a zápis stále pokračoval. Buďto byla jeskyně neuvěřitelně 

rozsáhlá, nebo to nebyla jeskyně, ale spíš chodba, vedoucí do neznámých hlubin jižního 

pohoří. Ani jedna představa se mi nezamlouvala. 

Sledovala jsem řádek záznamu a Ace prověřoval okolí. Žádné nebezpečí od šelem ani 

hmyzu nám zatím nehrozilo. Ztratila jsem pojem o čase a šla bych pořád dál a dál, kdyby mě 

Ace nezarazil. Ztuhla jsem připravená bojovat nebo utíkat, ale jenom mi vzal baterku a 

posvítil na protější stěnu. Nebyl tam nápis. A nebyla to ani skála. Položila jsem na ni ruku. Ze 

stejného organického materiálu byly wraithské lodě. 

Vodopád už dávno utichl, ale stále jsme zachovávali ticho a domlouvali se jenom 

v myšlenkách. Teď jsme byli oba zmatení. Co to má všechno znamenat? Otočila jsem se 

zpátky ke stěně s nápisem a posvítila baterkou dopředu, kam až její světlo dosáhlo. Řádek 

zápisu neměl konce. Ace mi baterku znovu vzal a zhasl. Chtěla jsem protestovat, ale moje oči, 

neoslněné ostrým kuželem světla, zahlédly světlý bod kdesi v dálce vepředu. Baterka blikla a 

rozsvítila se nám pod nohama. Vykročili jsme tak rychlým krokem, jak mi nerovná skála 

dovolovala. Teď už bylo jisté, že jsme v chodbě. S největší pravděpodobností v chodbě 

vytvořené uměle. 

Cesta ke světlu na konci tunelu trvala ještě nejméně tři hodiny. Už jsem si začala pomalu 

zoufat. Ace chvílemi světlo baterky obracel ke stěně, kde stále pokračoval nápis, a k té druhé, 

kde se po pár kilometrech blanitá struktura změnila zase ve skálu, občas přerušenou různě 

velkým vchodem do další jeskyně. Za celé naše putování jsme nezahlédli ani nezaslechli 

jediného živého tvora. Chodba byla několik kroků široká, její strop se nikde nesnižoval pod tři 

metry a byla víceméně rovná. Neklesala, nestoupala, nezatáčela. Divila jsem se, že jsem si jí 

nevšimla na snímcích pohoří, ale spleť okolních jeskyní mohla být tak složitá, že ji skryla. 

Světlo před námi se zvětšovalo a zároveň matnělo. Konečně jsme došli k jeho zdroji. 

Vysoký klenutý východ nás vyvedl na plošinu v útesu nad oceánem. Chodba protnula celé 

jižní pohoří. 

Slunce bylo schované za skalami a pomalu zapadalo. Proto se mi zdálo světlo matnější. 

Otočila jsem se zpátky do chodby a podívala se na nápis. Ano - tady byl začátek. Antické 

datum, které mi po přepočítání na náš čas připadalo neuvěřitelné. Hned jsem ho napsala do 

zápisníku i několika prvními slovy, abych cestou zpátky ušetřila trochu času. Měli jsme štěstí. 

Moje vesta v kapsách ukrývala i velké množství náhradních baterií do svítilny. 

Při pomyšlení na zpáteční cestu se mu udělalo skoro špatně. Sedla jsem si na plošinu, kam 

ústila chodba, přitáhla si pokrčené nohy co nejvíc k sobě, objala je rukama a položila si na ně 

hlavu. 

Ace zkoumal okolní skálu a tiše si pro sebe vrčel. Snažil se najít cestu dál. Nedávalo 

smysl, aby každý, kdo projde pohořím, skočil do oceánu. 

Nechala jsem ho jeho hledání. Zavřela jsem oči a dovolila únavě přenést mě zpátky na 

Atlantis.  

 

Jedním z mála lidí, kteří se se mnou přišli rozloučit, byl Radek Zelenka. Nikdy se moc 

hlasitě neprojevoval, kromě okamžiků, kdy se snažil Rodneymu vysvětlit nějakou 

jednoduchou věc, kterou McKayův geniální mozek nebyl ochotný akceptovat. To potom 

Radek zvyšoval hlas až do nepřeslechnutelného jekotu. Většinou se mu tak podařilo rozmluvit 

Rodneymu nápad, který by připravil o život nejen jeho, ale i daleké okolí. Když ho Rodney 

neposlouchal, vybuchovaly sluneční soustavy. 

Balila jsem se na měsíční pobyt ve wraithské lodi  a dveře do pokoje jsem nechala 

dokořán. Erin každou chvíli přišla a přinesla nějakou další nezbytnost, na kterou bych určitě 

zapomněla. Myslela jsem, že je to ona a nese mi jednu z mála knížek beletrie, která se ve 

Městě vyskytovala a ještě jsem ji nečetla. Otočila jsem se a v otevřených dveřích uviděla 



Radka. Tvářil se rozpačitě a nervózně si mnul ruce. Váhavě udělal ještě dva kroky do pokoje 

a zůstal stát. 

„Přišel jsem se rozloučit,“ řekl pohřebním hlasem. 

„Radku!“ Byla jsem ráda, že ho vidím. Byl to jeden z mála lidí, se kterými jsem mohla 

mluvit česky. „To je od tebe hezký. Pojď dál.“ 

Udělal další krok, zaváhal, pak došel až ke mně a objal mě. „Šťastnou cestu. Drž se,“ 

zamumlal a rychle odešel. Zbyl mi po něm v ruce malý kovový váleček. Překvapeně jsem ho 

otáčela v prstech, než jsem si vzpomněla, že je to kousek z tajné antické laboratoře, kterou 

nedávno objevila Erin. Schovala jsem ho do kapsy. 

Erin se vracela s náručí knížek a povídala si s Teylou, kterou potkala cestou ke mně. I ta mi 

přišla dát sbohem a popřát štěstí. Prosila mě, abych ještě zaletěla na pevninu za ostatními 

Athosiany. Měla jsem Atlantis opustit až další den, tak jsem ráda souhlasila. 

Na pevnině se se mnou loučili všichni. Po hodině objímání a všech možných variant na 

přání brzkého návratu, jsem se vracela zpátky k Jumperu. 

„Andoriel,“ ozvalo se za mnou téměř obřadním hlasem. Takhle vážně mě nikdo neoslovil 

už tak dlouho, že jsem hned nepochopila, že to někdo volá na mě. Halling mě vzal za ramena 

a sklonil hlavu, aby se svým čelem dotkl mého. 

„Budeš nám scházet,“ řekl. A já si až v té chvíli uvědomila, že nebyl mezi těmi, kteří se se 

mnou loučili ve vesnici. Povinnosti ho nejspíš odvedly jinam, ale udělal si aspoň na okamžik 

čas a dohonil mě, než jsem odletěla.  

Usmála jsem se na něj. „Za měsíc mě tu máte zpátky,“ slíbila jsem. Stále mě držel za 

ramena a začal se mnou třást, až mi zuby cvakaly o sebe. Nedokázala jsem je zastavit, ani 

když mě pustil. 

Vzal mě jednou rukou za ramena, druhou pod koleny a zvedl mě do náruče. Byla jsem tak 

překvapená, že jsem se začala bránit 

„Tady nemůžeš spát,“ říkal mi dutým hlasem. „Na člověka je tu moc chladno.“ 

 

Probudila jsem se do tmy, která nastala po západu slunce. Zuby mi pořád cvakaly - zimou. 

Ace mě nesl dovnitř do chodby. Viděla jsem jenom jeho žluté oči. Cestou vrtěl hlavou 

„Vidím, že jsem měl o lidském odpočinku mylné představy,“ bručel.  

Snažila jsem se dostat nohama na zem a pokračovat sama, ale jen mě pevněji stiskl. Při 

tom pohybu jsem strnula a už se raději o nic nepokoušela. Co kdyby mu přes všechny 

podvědomé příkazy „ujela“ ruka? 

Posadil mě na místo alespoň trochu chráněné před studeným větrem od oceánu. Než se 

narovnal, podíval se mi do tváře. „Příště žádná dovolená. Nedělá ti dobře.“ 

Wraith měl starosti o mé pohodlí? Tady bylo něco v nepořádku. Zamračeně jsem se za ním 

dívala, dokud nezmizel ve tmě přicházející noci na druhé straně chodby. Bylo to pouhých 

několik kroků, ale viděla jsem jenom neproniknutelnou tmu. Spánek mě přešel, i když únava 

zůstala. Přivřela jsem oči a ostatními smysly pátrala po okolí. Ace seděl naproti a sledoval 

chodbu podobně jako já. „Odpočiň si,“ poslala jsem mu myšlenkou. „Budu chvíli hlídat.“ 

Noc plynula klidně. Několikrát jsem v dálce směrem k vodopádu vytušila pohyb geoparda. 

Kradl se z jedné jeskyně do druhé v honbě za iratuskými brouky a chodbu přebíhal tak rychle, 

jak jen to šlo. Pod útesy si v oceánu hrály vodní příšery. Cákaly, když se dostaly na hladinu, a 

pískaly na sebe tajné signály. Žádná nevyšplhala na plošinu a nešla zkoumat tunel. Tři hodiny 

mé chůze daleko v tunelu se na organické hmotě vytvořilo několik dalších záhybů. Dosáhly až 

ke stropu, ale tam se s mlasknutí odlepily od skály a dopadly na nerovnou podlahu. Dlouho 

jim pak trvalo, než se přes kamení dostaly zpátky, aby se spojily se zbytkem hmoty, pevně 

přichyceným ke stěně. 

Moje tiché sledování začalo něco rušit. Něco, co nepatřilo do nočního světa. Chvíli mi 

trvalo, než jsem pochopila, že rušivým elementem je světlo. Noc skončila a svítání kreslilo do 



tunelu stíny. Vstala jsem, připojila se s Aceovi a společně jsme zamířili na plošinu. Slunce 

vycházelo nad oceánem stejným způsobem jako na Zemi. Nejdřív vystavělo stupňovitou 

pyramidu, zaoblilo se, a než se odrazilo od vln, stala se z něj žlutozlatá koule. Když jsme se 

otočili, čekalo nás další překvapení. Duha z Velkého vodopádu byla viditelná skrz celé pohoří 

jako zářivý barevný bod.  

Při zpáteční cestě jsme tolik světla z baterky nepotřebovali. Než slunce vystoupalo tak 

vysoko, aby přestalo osvětlovat vchod tunelu a odrážet se na všech rovných ploškách skal, 

byli jsme daleko. Rychle jsem překreslovala nápis do bloku a zatím jsem se nezabývala jeho 

významem. Text začínal archaickými antickými výrazy, ale jak jsme postupovali blíž 

k vodopádu, začala se mezi slovy objevovat wraithská označení.  

I bez zkoumání a překladu nápisu nám cesta trvala mnohem déle. V zapisování jsme se 

střídali a než jsme došli k organické hmotě, začala jsem mít obavy, že mám malý zápisník. 

Víc jsem jich po kapsách neměla. Baterka už zase byla jediným světlem, ve kterém jsme 

viděli. Od oceánu byla znatelná jenom světlejší šmouha, která ve čtení ani psaní nijak 

nepomáhala. 

Než jsme došli zpátky do vlhka a rámusu Velkého vodopádu měla jsem zápisník popsaný 

ze všech stran. Poslední slovo záznamu jsem vmáčkla na okraj desek notesu a doufala, že se 

v té čáranici vyznám, až ji budu přepisovat do počítače. 

Vyklopýtala jsem ven z tunelu a zůstala stát jako přimražená. Všude kolem se táhly jemné 

pavučiny iratuských brouků a blokovaly nám jakoukoli cestu pryč. Nikde mezi nimi nebyl 

otvor natolik veliký, abychom se mohli protáhnout skrz. 

„Musím přiznat, že tahle tvoje příbuzenská větev mi jde pěkně na nervy,“ otočila jsem se 

na Ace. Přes rachot vodopádu už zase fungovalo jenom telepatické spojení. 

Ušklíbl se. „Mně taky,“ odpověděl stejným způsobem. 

Otočila jsem se zpátky k chodbě a hlasitě i myšlenkou zavolala: „Čičí! Kočičky, kde jste? 

Mňau!“ 

Ace se na mě znepokojeně podíval. Ne, nezbláznila jsem se. Jestli měli mít hody brouci, ať 

je mají taky kočky. Se svýma jantarovýma očima, tmavými kožichy a složením stravy se mi 

geopardi moc líbili. Zoologové na Atlantis z nich budou nadšení. 

Když jsem se otáčela od vchodu do jeskyně, noha mi uklouzla po vlhkém kamení. 

Zavrávorala jsem, zamávala rukama, a než mě Ace chytil a pomohl mi získat zpátky 

rovnováhu, zavadila jsem o jednu z pavučin. Okamžik jsme stáli proti sobě a bez dechu 

čekali, kdy se přivalí roj brouků, pak se Ace rozmáchl a pokusil se pavučiny zpřetrhat. 

Pořezal se o ně, ale nepovolily. Ani nůž, který jsem vytáhla z opasku, nepomohl. Couvli jsme 

tak daleko, jak nám pavučiny dovolily. Nechtěli jsme mít nad hlavou strop, ze kterého by na 

nás mohli padat.  

A brouci na sebe nenechali dlouho čekat. Objevili se v jeskyni, zaváhali na jejím okraji, ale 

dlouho jim to nevydrželo. Stáli jsme s Acem vedle sebe a byli připravení bojovat až do konce. 

Zbývaly dva kroky k prvním kusadlům, když se brouci rozprchli, prolezli pavučinou a 

mizeli mezi kameny a ve křoví. Na scénu vkráčela geopardí rodina. Dva dospělí a tři mláďata. 

Rodiče šli pomalu a rozvážně, koťata poskakovala a honila poslední brouky, kterým se 

nepodařilo včas zmizet. Opatrně jsem postrčila Ace, abych stála mezi ním a kočkami. Jediné 

máchnutí jejich tlapy uvolnilo cestu skrz pavučinu. Jeden z dospělých geopardů se zarazil, než 

prošel do otevřeného prostoru, přiblížil se až ke mně a zavětřil. Z nedalekého křoví se ozvalo 

zlostné zamňoukání mláděte. Kočka proti mně ještě jednou natáhla vzduch, obrátila se a 

vyběhla za ostatními. Kotě couvalo z křoví a na nose mu visel zakousnutý brouk. Vztekle 

házelo hlavou, dokud ho jeden z dospělých nepřidržel u země, sklonil se nad ním a brouk mu 

zachřupal mezi čelistmi. Rozkousnutý na dva kusy dopadl před mládě, které se do něj hned 

s chutí pustilo. Nezdálo se, že by mu brouk nějak ublížil. 



Protáhli jsme se otvorem v pavučině a postupovali podél skalní stěny do bezpečné 

vzdálenosti. Já dávala pozor na kočky, Ace na brouky. 

Cesta zpátky na louku s jezírkem se mi zdála skoro nudná. Začala jsem si opakovat 

wraithský protokol. Jejich jednání mohla být nepříjemně složitá. Pokud ovšem nedali přednost 

rychlému řezu – nožem po krku – před vyjednáváním. Ohlédla jsem se. Možná by nám 

pomohlo několik přítulných kočiček, pomyslela jsem si. Ace se zasmál. Ještě pořád jsme byli 

telepaticky spojení. Odehnala jsem ho a spojení přerušila. Chtěla jsem být se svými 

myšlenkami zase chvíli sama. Měla jsem o čem přemýšlet.  

Pochopila jsem jenom část z toho, co jsem opisovala ze stěny tunelu, ale i to málo stačilo, 

aby pár věcí dostalo smysl. Opuštěná planeta v bezvýznamné sluneční soustavě, bez Brány, 

bez záznamů v antických nebo wraithských databázích. A přece zrovna pro Wraithy mohla 

mít neuvěřitelný význam. Kdysi dávno ji osídlili lidé. Ať už přímo Antikové nebo společnost 

Antiky dovezená. Jejich setkání s místní populací brouků byla fatální. Geopardi nemohli 

vážně ohrozit mutanty, ale nejspíš jim způsobovali velké potíže. Když se vznikající rasa 

naučila používat organickou hmotu z tunelu ke stavbě vesmírných lodí, vydala se na pouť 

celou galaxií. Část původních brouků vzala s sebou na planetu s Branou - Iratus. 

Něco jsem pochopila při přepisu, něco jsem si domyslela, ale ať už byly podrobnosti 

jakékoli, text zprávy z tunelu u Velkého vodopádu stál za trochu času a zamyšlení. Proč tam 

Antikové nepostavili Bránu? Našli první mutanty dřív, než se stavbou začali a domnívali se, 

že se jim bez Brány nepodaří vstoupit do vesmíru? Nemohla jsem se dočkat, až text přepíšu a 

pustím překladač. 

 

Na loučku jsme došli navečer. Aceova loď ještě nepřiletěla, tak jsem využila čas k další 

koupeli. Šrámy z předchozích dvou dnů mě pálily, jak se z nich vyplavovala špína. Čisté 

oblečení, nad kterým se Ace před odletem z jeho lodi ušklíbal, jsem si natahovala s takovým 

požitkem, že se zašklebil znovu. Lehla jsem si na plachtu na břicho a začala se probírat 

blokem. Všechno ostatní už bylo složené v batohu. 

Ace rozvážně vkráčel do jezírka, celý se potopil a zase pomalu vykráčel ven. Zastavil se 

nade mnou. Znovu na mě dopadla sprška vody z jeho vlasů. „Je čas,“ prohlásil. 

Zastrčila jsem blok do kapsy batohu, sbalila plachtu a než jsem se stačila narovnat, Šipka 

mě vysadila v lodi na orbitě. 

 

V místnosti, kterou mi přidělili, čekala hostina. Aceův zástupce se trochu křivě usmíval, 

když rozmáchlým gestem ukazoval na stůl. Krátce jsem přikývla, vytáhla zápisník z batohu, 

zbytek jsem hodila do kouta a bez ohlédnutí mávla rukou, že může odejít. Po krátkém 

zaváhání zmizel i se svým kyselým výrazem. 

Odsunula jsem nějaké mísy a poháry, které mi překážely, otevřela jsem notebook a začala 

přepisovat text z chodby. Pospíchala jsem, dokud jsem si pamatovala, jakým způsobem jsme 

postupovali při zápisu.  

Napsala jsem poslední znak, spustila překladač a sáhla do mísy pro kousek neznámého 

ovoce. Ace stál ve dveřích a čekal, až si ho všimnu. Usmála jsem se na něj. „Až to bude 

hotové, dostaneš kopii,“ řekla jsem mu. 

Sedl si proti mně ke stolu, zamyšleně v prstech obracel jeden z pohárů a díval se na mě. 

„Nemusím tě ani žádat?“ zeptal se. 

„Je to společný objev. A navíc se zdá, že pro vás bude důležitější.“ 

Odložil pohár a zvedl se. „Za dvě hodiny budeme u nejbližší Brány, abys mohla podat 

hlášení,“ řekl a odešel.  

Natáhla jsem se na lůžko a rozhodla se, že ty dvě hodiny prolenoším. Dovolená byla 

úspěšně za mnou. 

 



36. Nibiru 

 „Je čas,“ ozvalo se ode dveří. Zvedla jsem hlavu. Ace stál na prahu. „Od vaší lodi se 

odpoutaly dva Jumpery a právě přistávají zde,“ pokračoval. 

„Tak to je půjdeme přivítat,“ postavila jsem se a vyšla kolem něho na chodbu. Následoval 

mě do hangáru. Zůstali jsme stát u vstupu dovnitř lodi a čekali, až posádky Jumperů vystoupí. 

Nejprve se objevili vojáci. Rozhlédli se a postoupili dál. Pak vystoupila plukovník Carterová a 

doktorka Kellerová, za nimi vykoukla hlava Erin. Zazubila se na mě, protáhla se mezi 

ostatními a rozběhla se k nám.  

Chytila mě za ruce. „Tak sis to tady užila!“ Tvář jí zvážněla. „Co se stalo?“ Jejím 

stříbrným očím moje únava nemohla neuniknout. 

„Nebude to snadné. Ze čtyř Úlů nakonec přiletí jenom tři. I tak bude jednání se třemi 

královnami na hranici našich možností.“  

„To zvládnete,“ pustila mi ruce a otočila se k Aceovi. „Ahoj, máš se?“ Její přístup k 

Wraithům byl na první pohled příjemně jednoduchý. Ace jenom kývl. 

Samantha a Jennifer došly až k nám. Sam se trochu mračila na Erin. Určitý protokol by 

podle ní měli dodržovat všichni. „Zdravím,“ řekla směrem k Aceovi a hned se otočila ke mně. 

„Potřebuji informace o posledních událostech a upřesnění plánu, který jsi nám poslala. Tvoje 

nedávné hlášení s přílohou bylo zajímavé, ale jestli na té planetě není nic jiného než antický 

text, nebudeme tam posílat žádnou naši výpravu. Ale o tom až později. Doktorka,“ udělala 

rukou posunek k Jennifer, „přinesla poslední výsledky výzkumu. I ty potřebujeme nejprve 

probrat.“ Poslední věty už zase patřily wraithskému veliteli. 

„Jednací místnost je připravena.“ Ace se otočil, aby nás odvedl do velkého pokoje 

s dlouhým stolem. Jeden z jeho důstojníků nás doprovázel spolu s pěti vojáky a vojenským 

doprovodem z Atlantis. 

John Sheppard se objevil vedle mě. „Tak jsi to přežila,“ zkoumavě si mě prohlížel. 

„Představ si, přežila,“ zašklebila jsem se na něj a trochu přidala, abych došla čelo malého 

průvodu, než vejdeme do jednací místnosti.   

„Tady se setkáme s…“ doktorka se rozhlížela kolem sebe. 

„Ne. Setkání proběhne na opuštěné planetě. Připravujeme tam vhodné místo.“ Ace si sedl 

do čela stolu a pohodlně se zvrátil do opěradla židle. „Tak co máte?“ otočil se na doktorku. 

Pozorně jsem poslouchala. Královny nám neodpustí ani jedinou chybičku. 

„K setkání dojde dnes po západu slunce. Asi za čtyři hodiny,“ řekl Ace. „Ještě předtím, 

bychom měli znovu zkontrolovat vaše nové výsledky. Půjdeme do laboratoře.“ Zvedl se a 

přešli jsme do další části lodi. Vědec v něm se nezapřel. Vybavení, které shromáždil, bylo 

impozantní. Bohužel pro doktorku, všechno přizpůsobené pro wraithské terminály, i když 

nechybělo zařízení na propojení s pozemskými přístroji.  

Doktorka a Wraith začali s kontrolou a já ještě jednou prošla se Samanthou celé jednání, 

které nás očekávalo. Znovu jsem zdůraznila hierarchii a možné odchylky a opět se omluvila 

za to, že bude jenom člen delegace. „I sebemenší drobnost nás připraví o další jednání a 

možná o víc.“ Věděla jsem, že plukovník už dávno všechno pochopila, a přistihla jsem se, že 

se vlastně snažím přesvědčit sama sebe. Raději jsem se na chvíli odmlčela. Ace na mě vrhl 

znepokojený pohled.  

Bez obav. Zvládnu to. Pomyslela jsem si. 

Přešli jsme zpátky do jednací místnosti. Čas rychle ubíhal v přípravách. Zopakovala jsem 

doktorce nové poznatky o retroviru, abych se ujistila, že jsem všechno pochopila správně, 

s plukovníky Carterovou a Sheppardem jsem prošla hlavní body zabezpečení. Bylo důležité, 

aby byl každý správně informován. Ace nás pozoroval při práci a nezasahoval, pokud to 

nebylo nutné k dalšímu upřesnění wraithského protokolu. Erin obcházela kolem a šklebila se 



na každého Wraitha, kterého potkala. Občas jsem po ní loupla nervózníma očima. Chovala se 

jako turista na prohlídce nepříliš zajímavé památky. 

„A dost,“ řekla Jennifer a koukla se po hodinách. „Zbývá nám asi půl hodiny, než se 

budeme muset přesunout na místo jednání,“ tázavě se přitom podívala na Ace. Ten jenom 

mlčky přikývl. „Takže teď si všichni odpočineme, ať nejsme příliš unavení. Z toho vznikají 

chyby,“ obrátila se na mě.  

Chtěla jsem se svalit do nejbližší židle, ale žádná nebyla volná. Pár lidí se uložilo 

k odpočinku i na podlahu. Zůstala jsem stát u dveří a rozhlížela se po tom padlém vojsku.  

„Ájo,“ ozvala se mi za zády Erin, „pojď se na něco podívat.“ Vedla mě na můstek, kde už 

Ace sledoval několik panelů, připojených na senzory. 

„Toto je vaše vesmírná loď,“ ukázal na pár znaků. „A toto jsou tři Úly, které se s námi mají 

setkat.“ Další řádky písma postupně naskakovaly na displeji. „Ale tento,“ poklepal černým 

nehtem na poslední řádek, „tady nemá co dělat.“ 

„Kde je?“ otočila jsem se k obrazovce nad ovladačem a sledovala Aceovu ruku, jak 

ukazuje do jednoho z jejích rohů.  

„Tam. My jsme tady, váš Daedalos tady a tři Úly zde.“ Poslední plavidlo bylo ještě dost 

vzdálené, ale podle údajů se rychle přibližovalo. 

„Kdy dorazí?“ chtěla vědět Erin, která nám nakukovala za zády a kroutila se, aby přes nás 

něco viděla. 

„Pokud nezmění rychlost nebo směr, pak v době, kdy bude jednání probíhat,“ mračil se 

Ace. „Má přesné načasování.“ 

„Další Wraithi?“ ozvala jsem se. „Ti, kteří původně odmítli?“ Pokoušela jsem se zařadit 

další wraithskou loď do svého plánu a hledala pro ni nějaké vysvětlení. 

Ace potřásal hlavou. „Nevím. To zatím není jasné. Na signály neodpovídají. Až se 

projeví,“ pokynul k panelu, „dám ti vědět.“ 

Erin mi položila ruku na rameno. „Taky bys měla odpočívat,“ prohlásila, otočila se a 

odešla. Trochu překvapeně jsem se za ní dívala. 

„Má pravdu.“ Ace se zamyšleně rozhlížel po můstku, pak mu blesklo v očích. „Pojď,“ 

pokynul mi a odvedl mě do vedlejší místnosti. Křeslo pro královnu jsem upřímně nesnášela. I 

když mi na něj dali můj nejoblíbenější polštář, necítila jsem se v něm dobře. Bohužel, nic 

lepšího v celém Aceově plavidle nebylo. Rychle jsem vklouzla do dlouhých šatů, které pro 

mě byly u vchodu připravené na jednání, abych potom ušetřila trochu času, automaticky jsem 

se narovnala a zvedla hlavu, když jsem se ke křeslu blížila. Lehký pohyb usednutí jsem 

zkoušela tak dlouho, že jsem o něm už ani nepřemýšlela. Až když jsem uviděla Wraithův 

překvapený pohled, uvědomila jsem si, jak mi některé nacvičené věci přešly do… krve? Do 

krve snad ne. Ale určitě jsem si zvykla je používat.  

Opřela jsem si hlavu a zavřela oči. „Teď mě chvíli neruš,“ řekla jsem polohlasem a složila 

si ruce do klína. Po pár vteřinách jsem zjistila, že Ace pořád ještě stojí v mé blízkosti. 

Pootevřela jsem jedno oko. „Ano?“ zeptala jsem se zdvořile. 

Jeho upřený pohled nebyl právě nejpříjemnější. Zlato v jeho zornicích plálo a pálilo jako 

oheň. „Nezvykej si příliš,“ řekl pomalu. Otočil se, až kolem něj zavířil dlouhý plášť, a odešel 

zpátky na můstek. 

Znovu jsem oko zavřela a trochu pokrčila rameny. Tak dlouho mě to učil a teď si bude 

stěžovat? Vzpomněla jsem si, jaké jsme spolu vedli zápasy o každý můj pohyb, o každé 

mrknutí. Přehrávala jsem si svou převýchovu na tvrdou bojovnici a musela se pousmát. Než 

jsem poprvé zvládla ladný pohyb hodný wraithské královny, myslela jsem, že mě snad raději 

vyhodí do vesmírného prázdna, jenom aby se se mnou dál nemusel trápit. Jak jsem právě 

poznala, naučila jsem se to až moc dobře. 



Chvíle odpočinku uběhla příliš rychle. Sotva jsem trochu uklidnila roztěkané myšlenky, 

byl Ace zpátky. „Musíme jít.“ K mému údivu natáhl ruku, aby mi pomohl se zvednout. Můj 

překvapený výraz mu neušel. 

„Soustřeď se. Nenech se ničím rušit.“ Telepatické spojení jsme spolu udržovali jenom 

náznakem od chvíle, kdy přiletěly Jumpery s posádkou z Atlantis, a před královnami ho 

nebudeme moci použít vůbec. 

Když jsem položila svou ruku do Aceovy nastavené, ucítila jsem jeho neklid. Rozporné 

emoce, které se ho pokoušely ovládnout a které držel pod chladnou maskou se stále větším 

úsilím. Při tomto setkání mu šlo o všechno. A to bylo mnohem víc, než o co šlo nám. Sevřela 

jsem mu prsty a postavila se týmž ladným pohybem, který jsem trénovala snad i ve spánku. 

Vědomě jsem se narovnala a s nádechem zavřela oči. Ještě pořád jsem tiskla Wraithovu ruku. 

Podívala jsem se před sebe a pustila ji. 

„Půjdeme.“ Rychlým krokem jsem přešla můstek a několik chodeb. Letmým pohledem 

jsem přejela svou lidskou suitu, která čekala u dveří hangáru. Nastoupili jsme do Jumperů a 

sledovali wraithské vojáky, kteří čekali na rampě, až je sebere Šipka. Ace stál mezi 

Samanthou a Johnem a díval se na mě skrz čelní sklo druhého Jumperu. 

 

Vysoký baldachýn z poloprůsvitné bílé látky stál na skalní plošině uprostřed pohoří. 

Vzduch nad zemí se chvěl, jak z kamenů sálalo teplo odcházejícího dne a namodralá záře 

světel skrytých po celé ploše měnila po západu slunce lidské tváře v halloweenské masky. 

Podobali jsme se Wraithům, se kterými jsme měli jednat. 

Šipka vysadila Aceovy Wraithy hned u místa setkání a vrátila se do lodi. Nás čekala delší 

cesta. Jumpery zůstaly maskované na západním okraji plošiny. Šly jsme se Sam v čele naší 

malé skupiny a pozorně se rozhlížely. Místo bylo vybrané tak, aby nemohlo dojít k žádnému 

překvapení. Snad. Věřila jsem Aceovu úsudku, ale přesto jsem viděla hned několik možností, 

jak naši malou společnost zlikvidovat beze ztrát. 

„Máš nějaký problém?“ oslovil mě plukovník Sheppard, který šel krok za mnou. 

Pokyvovala jsem hlavou. „Asi ano. Nějak se mi to nezdá.“ Pořád jsem se rozhlížela a 

mhouřila oči. 

John mě dohonil. „Nevěříš svému příteli, že tě odtud dostane živou?“ Důraz na slově přítel 

v jeho provedení vyzněl více než urážlivě. Chtěla jsem to přejít, ale malou poznámku jsem si 

neodpustila. 

„No, mne odtud živou nejspíš dostane. Pokud mu o to půjde.“  Tiše jsem se zasmála 

Johnově výrazu a dál pátrala očima po okolí. Erin, napadlo mě. Otočila jsem se a začala ji 

hledat mezi ostatními. Nebyla nikde k nalezení. Určitě s námi odlétala. Stejně jako major 

Lorne, kterého jsem také neobjevila. „Neměla bych něco vědět?“ otočila jsem se k Samanthě. 

Ta jenom zavrtěla hlavou. 

„Soustřeď se na jednání. Všechno je zajištěné.“ 

Vešli jsme pod baldachýn. Vojáci a Aceovy stráže nás půlkruhem obstoupili, jak jsme to 

dohodli hned v úvodu našeho plánu na setkání. Uprostřed, pár kroků před stráží, zůstala 

Samantha, Jennifer, já a Ace.  

„Ani pohyb!“ zašeptal Ace. Nad planinu se snášela wraithská přepravní loď. Zůstala viset 

asi metr nad zemí a pomalu z dolní části spustila širokou vyklápěcí plošinu. Její hrana se 

dotkla kamení a loď znehybněla. Z plavidla se pomalu a důstojně blížily tři wraithské 

královny. Každá v jiných šatech nevýrazné barvy a s vysokými, umně spletenými účesy. 

Následovala je jejich ochranka. Několik důstojníků a mnoho vojáků. Vojáci se rozestavili 

proti našim a kruh se tak uzavřel. Královny s důstojníky pokračovali k nám, do středu. 

Wraithská loď se tiše vznesla a zmizela za obzorem. 

Přišla moje chvíle. 



„Vítejte,“ řekla jsem. Při této příležitosti nebylo nutné čekat, kdo promluví první a odhalí 

tak svoji slabost. I kdyby bylo, nechtěla bych jednání zbytečně protahovat. Mlčení v další fázi 

bude dostačující. 

Pokynula jsem ke křeslům, které byly pro nás a královny připravené a sama usedla do 

jednoho z nich. Dala jsem si záležet. Látka mé dlouhé róby sotva zašustila, jak byl můj pohyb 

plynulý. Po mé levici se usadil Ace, po pravé straně Samantha a Jennifer. Důstojníci královen 

museli zůstat stát. Pro ně žádná křesla přichystána nebyla. Zaznamenala jsem jejich 

znechucení, ale nenechala jsem se jím ovlivnit. Oni byli pouze doprovod, který podle 

protokolu neměl žádná zvláštní práva ani výsady. My jsme jednání vyvolali a měli výsadu a 

právo určit, kdo bude sedět a kdo bude stát. 

Nastala chvíle povinného mlčení. Královny dostaly prostor, aby prozkoumaly okolí, 

pokusily se ovládnout protistranu nebo se zabily navzájem. K poslednímu nedošlo, jinak 

vyzkoušely všechno. Jejich pokusy o ovládnutí se mi zdály nicotné oproti útokům, kterým 

jsem musela čelit při nedávném výcviku i dávno předtím v geniiském vězení a při rituálním 

souboji s Acem. Odolávala jsem jim a uvažovala přitom, jestli si silnější kalibr neschovávají 

na příští chvíle. Sam a Jennifer chránil Ace, jak jsme se domluvili. Mezi Aceovými strážemi 

bylo rozmístěno několik jeho důstojníků, kteří měli na starosti zbytek našeho doprovodu. 

Zamyšleným pohledem jsem přejela po wraithských důstojnících, shromážděných za svými 

paními. Ace nepatrně pohnul hlavou. Pochopil moji myšlenku a odmítl ji. Tak dobrá, 

protiútok nebude. Pousmála jsem se a zahájila jednání.  

 

Bylo dlouhé, náročné a nepřineslo žádný výsledek. Několik hodin jsem se dohadovala 

s Wraithkami, jestli je nebo není výhodné krmit se na lidech. Mátlo je, že jsem o krmném 

procesu mluvila bez emocí, jakoby se mne vůbec netýkalo. K takovým hovorům mě Ace nutil 

v posledních týdnech každý den několikrát. Doby, kdy jsem se tomu bránila, pominuly. Byla 

bych schopná diskutovat s nimi ještě několik dní, aniž bych použila stejný argument dvakrát. 

Další matoucí jev pro ně bylo samotné jednání. Takové ještě s lidmi nevedly. Snažila jsem 

se využít všeho, co jsem se naučila a tvrdě trvala na dodržování pravidel. Koutkem oka jsem 

občas zachytila Aceův spokojený výraz. 

Ale ať brouci nebo lidé, každý živý tvor se nakonec unaví. Královny se zvedly, na jejich 

pokyn přiletěla přepravní loď a odvezla je na orbitu k jejich Úlům. Vrátí se zase večer. 

Když zmizely na obloze, která začala jasnět začínajícím úsvitem, svezla jsem se vyčerpaně 

zpátky do křesla. Pohybem ruky jsem odmítla všechna slova, která se rozezněla kolem mě a 

zavřela oči. Potřeba pevného bodu ve vesmíru se stala hmatatelnější, než kdy dřív. Naslepo 

jsem sáhla vlevo a sevřela Wraithovu paži. Na okamžik strnul, pak mi dlaní druhé ruky 

překryl zápěstí a podle pohybu jsem poznala, že se zvedl. 

„Potřebuješ odpočinek,“ ozval se jeho hlas hned u mého ucha. „Všichni ho potřebujeme,“ 

narovnal se a rozhlédl se po shromáždění na planině. Pootevřela jsem oči. Nechápala jsem, 

jak se vůbec udrží na nohou. 

„Plukovníku! Plukovníci!“ ozval se křik. Ze západního rohu k nám běžel major Lorne a 

mával rukama, aby na sebe upozornil. „Blíží se další wraithská loď!“ 

„Ta čtvrtá?“ zeptala jsem se a zvedla se z křesla. Aceovu ruku jsem použila jako oporu. 

Všimla jsem si Johnova zamračeného pohledu. Neodpustila jsem si pousmání. I on se unaveně 

držel opěradla za Jennifer. Její hlava se svezla ke straně, když téměř okamžitě po odletu 

královen usnula. 

Když už jsem stála, sáhla jsem si dozadu k pasu a rozepnula sponu, která mi držela 

dlouhou sukni. Se zašustěním se mi svezla k nohám. Znechuceně jsem ji odkopla i se 

střevíčky na vysokých podpatcích. Zůstala jsem bosa, v kratší široké sukni, která mi nebránila 

v pohybu.  



„Daedalos je tady do patnácti minut,“ ozvala se vedle nás Erin. Trochu zmateně jsem se na 

ni podívala. Jejího příchodu jsem si vůbec nevšimla. Podala mi moje staré pohodlné boty, 

které jsem měla schované v jednom z Jumperů. 

Samantha se také zvedla a unavené oči upřela na Evana Lorna. „Sledujte ji a dejte nám 

vědět, kdyby se dělo cokoli neobvyklého.“ Natáhla ruku, aby si od něj vzala komunikátor a 

svezla se zpátky do křesla. K Erin jenom pootočila hlavu. „Funguje maskování?“ 

Erin pokyvovala hlavou a nervózně se rozhlížela na všechny strany. „Maskování je 

v pořádku. Ze vzduchu vypadá plošina úplně opuštěná.“ Měla jsem dojem, že chtěla dodat 

ještě něco, ale na poslední chvíli si to rozmyslela. Střelila rychlým pohledem po mě a po 

Aceovi. Její pohyb hlavou se nepatrně změnil a ustal. Mrkla jsem. 

„Musím se projít, abych si vyčistila hlavu,“ prohlásila jsem a pomalým krokem jsem se 

vydala na okružní cestu mezi kamením. Dost daleko od ostatních, abych si mohla s Erin a 

Acem, kteří mě doprovázeli, v klidu tiše promluvit. 

 

Než jsem se stačila zeptat, Erin začala sama. „Nevím proč, ale vůbec se mi to nelíbí. Tak 

divný pocit jsem už dlouho…“ 

Od baldachýnu se ozval křik a nad hlavami se nám objevila Šipka. Bez zaváhání vyslala 

transportní paprsek na naši tříčlennou skupinku. Ocitli jsme se ve wraithské lodi. 

„…neměla,“ dopověděla Erin klidně a rozhlížela se kolem sebe. Wraithští vojáci nás 

odvedli do cely a beze slova odešli.  

Ace vztekle zavrčel. „Už zase,“ procedil mezi zuby a rozzuřeně si měřil mřížoví, které nás 

dělilo od zbytku lodi. 

Obdivovala jsem jeho energii. Sama jsem si sedla k boční zdi a co nejpohodlněji se o ní 

opřela. Erin stála kousek stranou s hlavou na stranu a o něčem usilovně přemýšlela. Když 

jsme ji chtěli oslovit, jenom netrpělivě mávla rukou. 

Nenechali mě odpočívat dlouho. Wraithská stráž nás všechny odvedla do sálu ke své paní. 

Jeden z vojáků zůstal hlídat v místnosti, ostatní ji rychle a tiše opustili. Rozhodně na nás 

nečekala ani jedna z královen, se kterými jsme jednali na planetě. Byla vyšší a vypadala starší 

než ty tři z jednání. A také mnohem nebezpečnější. Její sílu jsem cítila, i když se ji snažila 

utajit. Ace vedle mě se otřásl. Bylo to jenom nepatrné zachvění, ale vyděsilo mě víc, než 

všechno ostatní. Erin se už zase tvářila klidně, ale její tvář nabrala mírně popelavý odstín. Na 

ni se také královna zaměřila. 

„Ty!“ zasyčela a zvedla ruku, aby na Erin ukázala. „Už dlouho tě hledám. Konečně se 

zodpovíš ze svých činů.“ 

Erin pomalu zvedla hlavu a v očích se jí začalo stříbrně blýskat. „Hledáš mě?“ Její hlas 

zazněl ostře a nepříjemně. „Tak to jsme na tom stejně. I já tebe už dlouho hledám, Nibiru,“ 

ušklíbla se, „abych ti poděkovala za Dar.“ 

Královna si ji měřila přimhouřenýma očima. Odhadovala Erininu sílu a moc, kterou mohla 

získat a ovládnout Darem. „Vzdej se ho a ušetřím tě,“ nabídla tichým hlasem.  

Erin se rozesmála. Rty jí úplně zbělaly a i po nich se začal rozlévat stříbřitý svit. V dlaních 

jí tiše praskaly drobné blesky. 

„Vzdej se ho a ušetřím – je!“ Královna přistoupila k nám a zvedla ruku nad Acem. Otočila 

jsem k němu hlavu. Zíral na ni jako králík na kobru. Jen to lehké chvění, které jsem z něj 

cítila, nabývalo na síle. Místo zděšení se ve mně začal zvedat vztek. Podívala jsem se na Erin, 

zachytila její pohled, rázně jsem odstrčila strnulého Wraitha a postavila se před královnu 

Nibiru sama. 

„Měla bys to zkoušet na někoho jiného,“ usmála jsem se na ni. Wraithka zaváhala a to Erin 

stačilo, aby jí jediným nepostřehnutelným pohybem vrazila nůž až po střenku mezi klíční kost 

a krk. Královna se otočila a máchnutím ruky poslala Erin přes celou místnost. Chytila nůž 

mezi prsty a vytáhla ho. S cinknutím dopadl na zem.  



Koutkem oka jsem zachytila Ace, který se tiše a rychle vypořádal se stráží a teď stál pár 

kroků ode mě, připravený k útoku na královnu. Otočila se k němu a odhalila špičaté zuby 

v úsměvu. Znovu zvedla ruku a zahleděla se mu do očí. Rána na krku se jí pomalu zacelovala. 

Erin ležela otřesená u zdi, do které narazila. 

Nepatrně jsem se pohnula, abych vyzkoušela královniny reakce. Nespustila oči z Wraitha, 

ale pootočila se tak, abych jí nestála za zády. Provedla jsem to ještě několikrát. Konečně stála 

tak, jak jsem si to představovala. Zády k Erin, která už byla na nohách a očima k ní měřila 

vzdálenost. Ace tiše sykl a pořád na sebe poutal královninu pozornost. Její vědomí kroužilo 

kolem a čekalo na okamžik nepozornosti, aby nás ovládlo. Ale její soustředění se zaměřilo na 

Wraitha. Toho jediného považovala za soka.  

Cítila jsem, že se jí ještě nikdo takhle na odpor nepostavil. Nikdo z lidí za celou dobu její 

dlouhé existence. A nikdo z Wraithů už několik století. S královnami svedla na začátku 

několik bitev s různými výsledky a pak se soustředila na ovládání kněží, které vytvořila. 

Rozvraceli lidská společenství zevnitř a jejich vládkyně jen sklízela lidi neschopné odporu. 

Sama už dlouhou dobu nemusela bojovat. Ale to neznamenalo, že by byla slabá. Z toho, že si 

na nás mohla svoji sílu vyzkoušet, cítila narůstající potěšení. 

Znovu jsem se pohnula, tentokrát rychleji a dál. Prudce ke mně otočila hlavu a její oči mě 

přibily k zemi. Pochopila jsem Aceův třes. Když se na někoho zaměřila, byla zdrcující. 

Automaticky jsem se začala bránit, ale tím bylo její sevření ještě silnější. Nepomáhaly žádné 

nacvičené techniky obrany. Proti své vůli jsem se k ní krok za krokem přibližovala. Na rtech 

jí hrál vítězný úsměv, když pozvedla ruku ještě víc. 

„Zákusek,“ zašeptala. Dávala si záležet, aby lámala můj odpor postupně. Čím víc jsem se 

bránila, tím víc se tvářila potěšeně.  

Obrana mě už vážně přestávala bavit. Použila jsem stejnou metodu jako kdysi v souboji 

s Acem. Vrhla jsem proti ní její vlastní myšlenky. Překvapilo ji to a na okamžik zakolísala. 

Erin se v tu chvíli vymrštila do vzduchu. Koleny se jí zaryla do zad, až ji srazila na zem, 

jednou rukou ji chytila za vlasy a zvrátila královninu hlavu dozadu.  

„Nech si zajít chuť,“ zasyčela.  

Bílý paprsek nás na okamžik všechny oslepil. Když jsem se rozhlédla, byli jsme na můstku 

Daedala. Plukovník Caldwell v němém úžasu zíral na naši malou skupinku - wraithská 

královna na kolenou s Erin na zádech a my s Acem nad nimi. 

První se vzpamatovala královna. Vymrštila se na nohy, jediným pohybem setřásla Erin a 

vyběhla z můstku do chodeb pozemské vesmírné lodi. Erin se za ní okamžitě rozběhla, ale mě 

a Wraitha zastavil plukovníkův rozkaz. Sdělil nám, že mise byla na rozkaz IOA zrušena. Měli 

jsme ihned ukončit jednání a vrátit se na Atlantis. 

Chtěla jsem velitele Daedala sjet náležitě znechuceným pohledem, ale vyšel mi z toho 

jenom škleb. Věděla jsem, že vražedných pohledů si užije dost od Wraitha. Když si Ace 

uvědomil, že setkání, kterému věnoval tolik času a úsilí, přišlo vniveč, jeho pohled byl 

opravdu smrtící. 

Z klidného hlášení Hermioda, jsme se dozvěděli, že wraithská královna a knihovnice 

přiběhly k jeho stanovišti. Všichni jsme poslouchali zapnutý interkom plný 

neidentifikovatelných zvuků. Po chvíli Hermiodův nevzrušený hlas oznámil, že královna je na 

zemi a Erin jí svírá hlavu v rukách, ze kterých létají blesky. Žádal, aby obě mohl přemístit 

jinam. Měl trochu strach o technické zázemí lodi. 

Obrátila jsem se ke komunikačnímu technikovi. „Máte spojení s planetou?“ Přikývl a 

podal mi sluchátka.  

Když jsem si je brala, zadívala jsem se na Ace. Nápad, který mi proletěl hlavou, nebyl vůči 

královnám zrovna fér, ale mohl nám pomoci z nepříjemné situace a snad i zachránit něco 

z Wraithovy reputace. Po mém rychlém telepatickém vzkazu se netvářil nadšeně, ale přikývl. 

Nasadila jsem si sluchátka a rychle se Sam dohodla další postup.  



 

Měli jsme štěstí. Královny už byly zpátky na planetě a rozzlobeně čekaly na náš návrat. 

Ještě jsem řekla pár slov Hermiodovi a v okamžiku jsme stáli zpět u svých křesel na místě 

jednání. 

Nevšímala jsem si projevů nevole, kterými mě Wraithky zahrnuly, a rozkřikla se na ně: 

„Zradily jste nás! Prozradily jste místo a čas setkání další z vás, která nás měla zabít! Takhle 

vypadají wraithské dohody? Za to zaplatíte!“ 

Královny se rozesmály. „Zaplatíme? Jak?“ Pohledy, které kradmo vrhaly jedna na druhou, 

prozradily, že odhadují, která z nich byla natolik chytrá, aby si přizvala posilu. 

Zachytila jsem sykavý nádech vpravo. Nervy doktorky Kellerové dostávaly zabrat. 

Nemohla jsem to protahovat. I vojáci začínali být nervózní a Aceovy stráže už držela v klidu 

jenom jeho přítomnost. 

Deset vteřin, na kterých jsem se těsně před odchodem dohodla s Hermiodem, uplynulo. 

Výjev, který se přede mnou zhmotnil, všem vyrazil dech. Wraithská královna klečela 

s rozpaženýma rukama a očima obrácenýma do hlavy tak, že jí byla vidět jenom bělma. Z úst, 

nosu i uší jí unikaly lehké obláčky temného dýmu. Drobná postavička Erin stála za ní a ruce jí 

tiskla na spánky. Kolem nich létaly malé stříbrné blesky, a kde se dotkly země, nechaly na 

kamení temnou spálenou skvrnku. 

Královniny ruce se naposledy sevřely v pěst a pak celá její postava ochabla a zhroutila se 

na zem. Erin se na ni zamyšleně podívala, oprášila si dlaně o kalhoty a polohlasem si pro sebe 

řekla: „Tak, to bychom měli.“ Zvedla hlavu a zadívala se na Wraithky, které stály proti ní a 

s hrůzou zíraly na nepochopitelný konec jedné z jejich rodu. 

Dala jsem si záležet, aby mé usednutí do křesla bylo co nejokázalejší. Další jednání bylo 

příjemně krátké. Nechala jsem se přesvědčit, že královny nechám odejít a v jednání budeme 

pokračovat, až prověříme, kdo je zodpovědný za tento nepříjemný incident. Přítomnost Erin, 

která se bez dalších slov postavila za moje křeslo a zachmuřeně si královny měřila, hladkému 

konci setkání výrazně pomohla. 

S viditelnou úlevou nastupovaly do přepravní lodi a jejich doprovod z nás do poslední 

chvíle nespouštěl oči. 

 

Obrátila jsem se k Erin. Pár vteřin jsme se na sebe dívaly a pak jsme se obě úlevou 

rozesmály. Věděly jsme, že budeme muset na Atlantis hodně vysvětlovat, ale tím se budeme 

zabývat, až na to dojde čas. Zatím jsme přijímaly trochu rozpačité gratulace ke zdárnému 

předčasnému ukončení jednání. Všichni se po Erin nejistě dívali, ale ta se tvářila, že se jí to 

vlastně vůbec netýká. 

Využila jsem chvíle všeobecného nadšení a nepozornosti, abych se tiše Erin zeptala: 

„Tak se probudil? Dar,“ dodala jsem na její nechápavý pohled. 

„Pomohl, ale nevyleze,“ povzdechla si. „Dalo by se říct, že je teď ještě hlouběji.“ Letmo se 

prsty pravé ruky dotkla své hrudní kosti. 

„Tam?“ zeptala jsem se překvapeně. 

„Vlastně ani nevím, kde přesně je,“ sklopila Erin oči. 

Rychle jsem zahnala soucitný pohled, který by jí nemusel být po chuti, a otočila se ke 

společnosti. 

Samantha si po odletu Wraithek očividně oddechla a doktorka znovu usnula v křesle. 

Trochu jsem jí záviděla. Ještě bylo třeba několik věcí dořešit, než jsem mohla začít přemýšlet 

o svém vlastním odpočinku.  

Plukovník Carterová chtěla okamžitě odletět na Atlantis a Ace se mnou chtěl mluvit někde, 

kde nás nebude nikdo rušit. Jeho rozladění a netrpělivost jsem cítila jako neustávající bolest 

hlavy. Jednání s královnami skončilo na mrtvém bodu a on tím ohrozil nejen celou svoji loď, 



ale i všechny svoje dalekosáhlé plány na získání moci. Zlobu, kterou cítil, nemohlo zmírnit 

ani to, jak jsem jednání ukončila. 

 „Plukovníku,“ oslovil Samanthu, když jsme došli k Jumperům. „Potřebuji s vaší 

vyslankyní ještě probrat některé záležitosti. Dopravíme ji na Atlantis sami, až to vyřídíme.“ 

Sam začala protestovat, ale Ace trval na svém. Ani John ho nepřesvědčil. Stála jsem 

kousek stranou a poslouchala, jak se dohadují. Dostala jsem strach, že pokud ostatní neodletí 

hned, neodletí vůbec. 

„Zůstanu,“ řekla jsem Samanthě. „Také bych řekla, že máme ještě něco k řešení.“ Obrátila 

jsem se k Wraithovi. Z jeho pohledu mi přeběhl mráz po zádech. 

Ještě chvíli trvalo, než jsem je přesvědčila. Erin se netvářila nadšeně, ale po krátkém 

pohledu do Aceovy tváře mne podpořila. Konečně všichni odletěli. Jakmile opustili planetu, 

objevila se Šipka z Aceovy lodi a odnesla nás. 

 

Mlčky jsem se vrátila do pokoje, který jsem obývala poslední měsíc. Ze stolu zmizely mísy 

a karafy a lůžko se stalo tvrdou deskou bez dek a polštářů. Zastavila jsem se a otočila 

k Wraithovi. Udržoval si za mnou odstup několika kroků, které teď rychle překonal a napřáhl 

ruku. Nepokusila jsem se o žádnou obranu, jen jsem zavřela oči.  Věděla jsem, že díky nám 

ztratil velkou část svého těžce a dlouho budovaného postavení ve  wraithském společenství. A 

pokud si na někom měl vybít zlost za nezdařenou misi, byla jsem ten nejvhodnější objekt.  

Víčka se mi chvěla, jak jsem čekala wraithský útok, ale ten nepřicházel. Otevřela jsem oči. 

Ace stál těsně u mě, čelo se mu krabatilo úsilím, ale dlaň ke mně nemohl přiblížit. Teprve v té 

chvíli jsem si vzpomněla na náš dávný rituální souboj a pár vět, která jsem šeptala nad jeho 

mrtvým tělem, než se mi podařilo ho oživit. Netušila jsem, že budou fungovat tak dlouho a 

tak dobře. 

Aceova snaha mě zasáhnout ho vyčerpala tak, že se pod ním podlomily nohy. Se zlostným 

výkřikem klesl na kolena a svou nepoužitelnou ruku sevřel v pěst. 

Zůstala jsem nad ním trochu rozpačitě stát. Klečel mi u nohou a syčel vzteky. 

„Vstaň,“ řekla jsem tiše. Hlavou mi běželo všechno, co jsem kdy zjistila o podivných 

wraithských rituálech, které jsme spolu kdysi ve vězení tak zamotali. Už jsem věděla, co 

musím udělat. 

Pomohla jsem mu postavit se na nohy a dotkla se prsty jeho hrudníku v místě, které jsem 

kdysi nechala utichnout a znovu je oživila. „Vyvazuji tě ze všeho, co tě ke mně poutá,“ 

zašeptala jsem. „Jsi volný, nic ti nebrání dělat cokoli, co chceš.“ Ruka mi klesla. Čekala jsem 

další útok. 

Ace stál a tělem mu procházel sotva znatelný třas. S každým výdechem se mu mezi zuby 

ozývalo zasyčení. Oči upíral nepřítomně před sebe. Jenom jeho ruka se stále otvírala a zase 

svírala. Konečně zamrkal a rozhlédl se kolem sebe. Pohled mu zůstal viset na mé tváři.  

Vydechl. Očima sjel z mého obličeje na svou ruku a zase zpátky. Na rtech se mu objevil 

malý úsměv. Jeho útok byl rychlý, ale ne smrtící. Dotkl se mě, sebral mi pár let a zase je hned 

vrátil. Zůstala jsem stát opřená o stůl a vzpamatovávala se. Pokud jsem mohla soudit, energii 

jsem spíš získala, než ztratila. 

„A teď,“ naklonil ke mně, „letíme domů.“ 

 

 

 

 

 



37. Odhalení 

 

 
 

 „A teď,“ naklonil ke mně Ace, „letíme domů.“ 

„Domů?“ vydechla jsem. 

„Tam, kde to všechno začalo,“ doplnil. Odvedl mě na můstek. Stejně jsem pořád nevěděla, 

kde je to doma. Tam, kde jsme se poznali, tam, kde vznikli Wraithové, tam, kde vznikl on, 

nebo snad myslel Atlantis? Nebo Zemi? Rozhodla jsem se, že se nechám překvapit a na 

ovládací panel, kam zadával údaje pro cestu lodi, jsem se ani nepodívala. Nebyla jsem si jistá, 

jestli to vůbec chci vědět. 

Vrátili jsme se do mého původního pokoje.  

„Poletíme několik dní,“ informoval mě Ace mezi dveřmi. Na desce už byly zase 

rozprostřené lůžkoviny, které jsem používala poslední měsíc. Vyčištěné, naklepané polštáře a 

urovnané deky. Na stole se objevily tři džbány a nějaké poháry. Asi proto mě odvedl na 

můstek – aby měl kdosi šanci upravit všechno k mému dalšímu pobytu. Otočila jsem 

k Wraithovi tázavý pohled. 

„Udělej si pohodlí,“ pokynul rukou a odešel. Osaměla jsem. Většina mých věcí byla zpátky 

na Atlantidě. Obešla jsem stůl, trochu se pohrabala v dekách a rozházela polštáře, upila jsem 

ze džbánů, aniž bych se obtěžovala s přeléváním tekutin do připravených pohárů. Nakonec 

jsem se položila na rozházenou postel a z únavy a nicnedělání usnula. 

 

Probudil mě dotyk. Ace se nade mnou skláněl a třásl mi ramenem. 

„Proč?“ zamumlala jsem a otočila se na druhou stranu. 

„Chceš všechno prospat?“ 

„Co všechno?“ zeptala jsem se a pohledem jsem rychle přejela místnost. Nic se nezměnilo. 

„Vstávej.“ Obrátil se k odchodu. 

S povzdechem jsem se začala zvedat. Čekal a opíral se o dveře, ruku zlehka položenou na 

jejich ovládání. 

Došla jsem k němu, podívala se na ruku, která mi bránila v dalším postupu, a do jeho očí. 

Byly neproniknutelné. Moc dobře jsem si uvědomovala, že se naše situace změnila. Od 

našeho rituálního souboje jsem pro něj byla jako krmení nedosažitelná. Zajistila jsem si 

imunitu příkazem v jeho podvědomí a o tu jsem teď přišla. Dobrovolně. Věřila jsem tomu, že 

mě neohrozí, ale jistá jsem si být nemohla. Mé váhání bylo tak očividné a zřejmě zábavné, že 

přimhouřil oči, koutky úst mu zacukaly a pak se stáhly. 

„Už to není tak jednoduché, že?“ řekl a zvedl i druhou ruku. Opřel si ji k té první a já se 

ocitla mezi nimi. Pokusila jsem se couvnout, ale skončili jsme tak, že jsem byla opřená o 

dveře a Wraith se nade mnou tyčil jako – jako vždycky.  



Pohledem jsem zatěkala po místnosti a snažila se přijít na něco, co by upoutalo jeho 

pozornost. Být v centru dění mě unavovalo a poslední dobou jsem si toho užila až dost. 

„Tak co jsi mi chtěl ukázat?“ zeptala jsem se nakonec, když jsem si vzpomněla, že mě 

vlastně kvůli něčemu probudil. 

„Ukázat?“ 

„Proto jsi mě vzbudil, ne?“ 

„Ne.“ 

Ušklíbla jsem se. „Proč jsi mě vzbudil?“ Snažila jsem se položit tu správnou otázku. 

„Teď není čas na spaní. Připravujeme se k boji.“ 

„Cože!?“ 

„Ty tři královny se rozhodly, že zničí moji loď. Do hodiny tady budou.“ 

„Jak mohu pomoci?“ zvedla jsem hlavu a tázavě se na něj zadívala. 

S povzdechem zavrtěl hlavou. „Nemůžeš. Vyložím tě na nejbližší planetě.“ 

Mračila jsem se. „Chci tu zůstat. Dej mi nějakou práci,“ žádala jsem. S několika 

wraithskými zařízeními na jeho lodi jsem uměla zacházet docela slušně a Šipky také nebyly 

zcela mimo mé chápání. 

„Nemyslím, že tu chceš opravdu zůstat. Musím probudit všechny své vojáky. Po hibernaci 

budou mít hlad a nebudou si vybírat. A já nebudu mít čas tě hlídat,“ řekl. Otevřel za mnou 

dveře a pokynul mi k odchodu. 

„Ace?“ otočila jsem se k němu cestou ke stanovišti Šipek. „Máš nějakou zálohu? Někoho, 

kdo by ti mohl pomoci?“ 

Trochu se ušklíbl. Bylo příjemné vědět, že si přede mnou nehraje na hrdinu a bylo hrozné, 

co jsem z toho gesta pochopila. Žádná pomoc není. Nevěřil, že přežijí. 

Zastavila jsem se. „Dobrá. Poletím,“ prohlásila jsem. Můj pokus o telepatické spojení 

zůstal chvíli bez odezvy, ale nakonec mě přece jenom pustil. Jeho myšlenky byly temné, i 

když jsem mu beze slov nepředložila vlastní plán, který mi cestou bleskl hlavou. 

„Jestli mi natolik důvěřuješ,“ uzavřela jsem nahlas. 

Zamyšleně se na mě podíval. „Nedělej to.“ Odmítla jsem se hnout, tak mě chytil a loket a 

táhl dál. U Šipky se zastavil, aby otevřel kokpit, ale za ruku mě držel pořád, dokud jsem 

nenastoupila. 

„Opravdu nesmím?“ zeptala jsem se ještě, abych se ujistila. 

„NE. Leť už.“ Netrpělivě se ohlédl směrem k můstku. 

Nehádala jsem se. Byla jsem ráda, že jsem dostala Šipku, místo aby mě někdo naložil a 

vysadil na neznámé planetě. Měla jsem ještě jeden plán, ale o ten jsem se podělit nechtěla. 

Když mi zakázal, abych prosila o pomoc na Atlantidě, musela jsem se pokusit mu pomoci 

nějak jinak. Nechtělo se mi žádat ďábla, ale jiný nápad nepřicházel. Rozhodně jsem nemohla 

sedět někde schovaná a dívat se, jak Ace rozstřílejí jeho vlastní lidé. Zvlášť, když se do této 

situace dostal kvůli mně. 

 

Přistála jsem na planetě a modlila se, aby tam byla funkční Brána. Měla jsem štěstí. 

Posadila jsem se k ovládacímu panelu a čekala, až se nebe začne rozsvěcet výbuchy 

wraithských zbraní. Pořád jsem si nebyla jistá, jestli dělám dobře, ale bylo lepší riskovat, než 

se dívat na zánik. Sotva jsem uviděla první záblesk, namačkala jsem symboly a otevřela 

Bránu. Vysílačka mi zůstala připnutá k vestě, kterou jsem si prozřetelně vzala na sebe, než 

jsem odešla ze svého pokoje v lodi. 

„Jste tam?“ řekla jsem do ní trochu hloupě. Rozhodně jsem neměla v úmyslu vstoupit na 

planetu replikátorů. „Jestli ano, nad touto planetou právě bojuje několik wraithských lodí. 

Pomozte nám!“ 

Ve vysílačce se ozval studený hlas: „Když bojují mezi sebou, proč žádáte o pomoc?“ 

„Až dobojují, budou sklízet.“ 



„Dobrá. Zařídíme, aby nesklízeli.“ 

Spojení se přerušilo. 

Něco se mi na posledních slovech nelíbilo. Nasedla jsem do Šipky a vyletěla z dosahu 

gravitace planety na geostacionární oběžnou dráhu nad Branou. V údajích, které mi probíhaly 

před očima, se objevilo hlášení o otevření a opětovném zavření Brány. Ostré světlo, které se 

rozlilo po planetě i jejím vesmírném okolí, mě málem připravilo o oči. Šipka reagovala 

zatemněním průzorů a začala přenášet nová data. Výbuch v okolí Brány na planetě v několika 

vteřinách zničil veškerý život, který se na ní nacházel. Tlaková vlna byla tak silná, že zasáhla 

i moji Šipku a chvíli si s ní pohlazovala jako s hračkou.  

Čekala jsem, až se všechno uklidní, a znovu jsem vyvolala informace o planetě před 

výbuchem a po něm. Naštěstí tam žádný vyšší život neexistoval ani předtím. 

Wraithské lodě stále bojovaly. Při výbuchu byly na chvíli stejně oslepené jako já, ale já 

měla štěstí. Vlna mě odnesla k roji Šipek jedné z lodí královen a já se k nim připojila. 

Nezdálo se, že by si mého manévru někdo všimnul. 

 Zkontrolovala jsem stav zbraní. To jsem si mohla myslet: všechny zásobníky byly téměř 

prázdné. A vlastně – proč bych měla střílet po nějakých Šipkách? Okázale jsem stočila svoji 

lodičku k Úlu, který byl nejblíže Aceově lodi, a těsně u něj spustila palbu ze všeho, co jsem 

měla k dispozici. Než se lodě královen vzpamatovaly, odletěla jsem nejvyšší rychlostí za 

Acem.  

 

Vklouzla jsem do hangáru, na prvním volném místě zaparkovala a hnala se na můstek. 

Nikdo si mě nevšímal. Wraithští vojáci pospíchali různými směry a žádný z nich neměl ani 

pomyšlení na nějaké jídlo. Na můstku stálo několik wraithských důstojníků u konzol a marně 

se snažilo ubránit nájezdu královen. Když jsem dorazila, konečně se jim začínalo trochu dařit. 

Královny začaly pálit také po sobě navzájem. Ještě nějakou dobu trvalo, než se boj přenesl 

zcela na jejich stranu a naše loď mohla nenápadně opustit bojiště a skrýt se za zničenou a 

pustou planetou. Před odletem jsem na monitoru zahlédla, jak jedna z velkých lodí vybuchla 

ve vějířích ohně a začala se rozpadat na kusy. Naše Šipky se pomalu vracely a chodbou za 

mnou se rozeznělo mnoho kroků vracejících se vojáků.  

Posunula jsem se ke zdi u dveří a snažila se ani nedýchat, aby si mě nikdo nevšiml. Marně. 

Na rameno mi dopadla tvrdá ruka a pootočila mě. Až tehdy jsem si uvědomila, že Ace nebyl 

na můstku. Teď na mě rozzlobeně zíral a vzteky se nezmohl ani na slovo. Jen mi ještě víc 

sevřel rameno a vlekl mě do mého pokoje. Hodil mě dovnitř a pak jsem slyšela, jak se 

zavírací mechanizmus dveří zamkl zvenku. 

Sedla jsem si na zem a opřela se o zeď. Snažila jsem se posbírat rozutíkané myšlenky a 

trochu se uklidnit. Jak jsem seděla opřená o stěnu, všimla jsem si, že jí probíhá chvění silnější, 

než jsem u ní kdy cítila. Organická hmota lodi se slabě otřásala, jakoby i ona vydechovala po 

přestálém nebezpečí. Otočila jsem se k ní obličejem, položila si na zeď čelo a opřela o ni ruce. 

Když se moje myšlenky konečně usadily a nerušily mě, ucítila jsem vzdálený dotyk. Byl tak 

daleko a tak odlišný od všeho, co jsem zatím pocítila, že jsem si nebyla jistá, jestli to není 

jenom moje představa. Ještě víc jsem potlačila svoje vědomí a ucítila bolest. Překvapeně jsem 

sebou trhla a spojení se přerušilo. 

Nepodařilo se mi znovu se napojit na vědomí lodi, i když jsem se o to pokoušela. Hlavou 

se mi pořád dokola honily události z probíhající bitvy, které jsem se tak nenadále zúčastnila. 

Rozhodnutí kontaktovat replikátory mně samotné připadalo tak hraniční s mým 

přesvědčením, že jsem se k tomu na planetě téměř nepřinutila. A napadení Úlu v jediné špatně 

vyzbrojené Šipce mě stálo zbytek sil. Přes veškerý výcvik jsem boj nenáviděla a uchylovala 

jsem se k němu jen v nezbytně nutných případech. Při snaze se uklidnit jsem trochu 

zrekapitulovala své boje v galaxii Pegas a vyšlo mi z toho, že většinu bitev jsem svedla kvůli 

jednomu jedinému tvoru. 



 

Čekala jsem, až mě Ace pustí z místnosti ven. Snažila jsem se ho přivolat, ale všechny mé 

pokusy o telepatický kontakt stroze a někdy až bolestivě odbýval. Usadila jsem se přímo proti 

vchodu a čekala. 

Trvalo dlouho, než se dveře otevřely a Ace vešel. Zase za sebou zavřel a přejel mě 

pohledem, když jsem se rychle zvedala ze země.  

„Královny se zničily mezi sebou,“ informoval mě stroze. Došel až ke stolu a zůstal stát 

zády ke mně. Cítila jsem jeho napětí v křečovitě vytažených ramenech a škubání prstů. Sevřel 

rukama opěradlo nejbližší židle a ramena mu trochu klesla. „Prý na sebe zaútočily po tom 

výbuchu na planetě. Jedna z jejich Šipek se obrátila a podnikla výpad proti lodi jiné královny. 

Odpálila jen několik střel, ale podařilo se jí tu loď zneškodnit.“ Pořád stál ke mně zády, ale do 

hlasu se mu vkrádala úleva. „Kdyby se to nestalo…“ Nechal větu nedopovězenou a obrátil se. 

Usmála jsem se. „Moc střel jsi mi v Šipce nenechal a rozhodně jsem nepatřila k jedné z 

královen. Je fajn slyšet, že výbušniny stačily, i když jsem chtěla hlavně způsobit trochu 

zmatku a dostat se sem. Už jste opravili loď? V zadní části je velká rána. Ta je nejhorší. 

Zbytek jsou jen malé oděrky, které se zahojí samy.“ 

Díval se na mě beze slova, tak jsem pokračovala: „Ta planeta mě mrzí. Zakázal jsi mi 

kontaktovat Atlantis, tak jsem zavolala jinam. Bohužel, to dopadlo jinak.“ Povzdechla jsem si. 

„Už nikdy nebudu věřit, že ‚nepřítel mého nepřítele je můj přítel‘. Od teď platí že ‚nepřítel 

mého nepřítele je zase jenom nepřítel‘. Pamatuj si to,“ ukázala jsem na Ace prstem. Hned 

jsem ruku zase spustila a doufala, že se nevšiml, jak se mi chvěje. 

„Komu jsi volala?“ zeptal se tichým napjatým hlasem. 

„Replikátorům. Řekla jsem, že tu bojujete a že chceme pomoc. Takhle to dopadlo.“ Trochu 

jsem se zamyslela nad slovy, která jsme si s replikátory vyměnili skrz červí díru. 

 „Chtěla jsi nás zabít všechny?“ 

„Ne. Chtěla jsem, abys měl šanci se z toho dostat.“ Smutně jsem se pousmála. „I útěk před 

přesilou je někdy šance. Ale teď mě spíš zajímá, proč replikátoři místo ničení Wraithů zničili 

planetu. Podle toho, co jsem jim řekla, si museli myslet, že je plná lidí.“ 

Otočil židli, o kterou se předtím opíral a sedl si na ni. Vypadal unaveně. Když jsem ho 

začala obcházet, abych si sedla na druhou stranu stolu, trochu zvedl oči. „Takový hlad zase 

nemám.“  

Dvěma dlouhými kroky jsem stanula před ním, klekla si a položila mu ruce na kolena. 

„Tak co to znamená? Proč to udělali? Rodney McKay jim přece obnovil příkaz k útokům na 

Wraithy, ale lidí se to nemělo nijak dotknout - kromě trochy klidu na život,“ dodala jsem. 

Díval se před sebe a mezi očima se mu prohloubila vráska. Vstal a zároveň mě za ruku také 

vytáhl na nohy. „Půjdeme se přesvědčit,“ řekl, vyšel na chodbu a zamířil k můstku. 

Klusala jsem za ním a skoro nestačila jeho dlouhým krokům. 

U konzoly jsem postávala a rozhlížela se, protože mi ani nenaznačil, co vlastně hledá. 

Rozhodně trvalo dost dlouho, než se narovnal a otočil se ke mně. Zadumaný výraz v jeho 

tváři neznačil nic dobrého. 

„V posledních dnech několik světů obývaných lidmi skončilo stejně jako tato planeta. 

Skoro to vypadá, že replikátoři chtějí vyčerpat zdroje wraithské potravy.“ 

Tentokrát jsem se nezmohla na slovo já. Stála jsem před ním s ústy dokořán a jenom lapala 

po dechu. 

 

„Pane,“ ozvalo se od vedlejší konzoly, „někdo nás volá.“ Wraithský důstojník se dotkl 

ovladače a s hlubokým respektem v hlase upřesnil svou informaci. „Je to Ta Nejvyšší.“ 

„Odejděte!“ ostře poručil Ace. Všichni na můstku okamžitě zmizeli. Chtěla jsem se také 

vytratit, ale to už se rozsvítila obrazovka s tváří wraithské královny. Ace se otočil čelem ke 

mně. Obrazovku měl po levé straně a mohl ji vidět jenom koutkem oka. Zvedl ruku a vnější 



stranou prstů mi přejel po tváři. Oči upíral do mých, když mě malíčkem lehce šťouchl do 

ramene. Pochopila jsem, klekla si a sklonila hlavu. Ucítila jsem, jak si oddechl. Hned nato se 

otočil k obrazu královny. 

„Má paní,“ uctivě sklonil hlavu. „Jaké šťastné náhodě vděčíme, že jsi nás poctila svou 

návštěvou?“ 

„Chci mluvit s královnou tohoto Úlu,“ řekla odměřeně. 

„Obávám se, že to není možné, má paní. Naše vládkyně odletěla na inspekci v jednom 

z našich křižníků. Co pro tebe mohu udělat?“ 

„Ty? Ty rozhodně nic. Chci mluvit osobně s ní. Vždycky, když narazím na tuto loď, je 

vaše královna na nějaké neodkladné cestě. Doufám, že se mi nevyhýbá!?“ 

„Kdyby věděla, že přiletíš, jistě by tě očekávala s největší radostí. Je pokaždé potěšení tě 

vidět, vždyť to víš. Pohled na tvou tvář je pro nás…“  

„Jistě, jistě. Jako vždy. Jenom samé výmluvy. Kdo je to?“ 

Neopatrně jsem se pohnula. Moje kolena nebyla na takovou pozici dlouho zvyklá a 

začínala mě pálit. Doufala jsem, že rozhovor brzo skončí, ale stejně jsem neodolala a chtěla si 

tuhle wraithskou královnu trochu prohlédnout. Pomalu jsem zvedla hlavu, abych ji viděla. 

Někdy bych svou zvědavost opravdu měla nechat na pusté planetě. 

„Jedna z našich uctívaček, má paní.“ Ace pořád mluvil s hlavou mírně skloněnou. Teď po 

mě střelil rychlým pohledem. Hlavu jsem měla už zase sklopenou. 

„Tvá oblíbená?“ zeptala se královna a v jejím hlase zazněla ozvěna zájmu. 

„Pouze jedna z mnoha, které se zde zdržují,“ odpověděl Ace. 

„Vypadá – chutně. Pošli mi ji.“ 

„Má paní?“ 

„Když nemohu mluvit s tvojí královnou, alespoň ochutnám, co máte na palubě. Pošli ji – 

hned.“ 

„Co mám vyřídit naší královně, až se vrátí?“ 

„Že ji brzy navštívím znovu. Budu chtít vysvětlení, proč se přede mnou stále skrývá a proč 

se tři z mých velmi věrných Úlů dostaly do takové situace, že se zničily navzájem. A hlavně, 

jakou roli v tom hrála vaše loď.“ 

Ace se uklonil. „Všechno vyřídím, má paní. Naše královna bude jistě zklamaná, že tě 

nemohla vidět. Doufám, že příště bude mít tu čest mluvit s tebou a osobně vyvrátit všechny 

tvé pochybnosti.“ 

„To stačí!“ utnula ho netrpělivě. „Proč je moje jídlo ještě ve vaší lodi? Ihned to naprav!“ 

Obrazovka zhasla.  

Zvedla jsem se a podívala se na Ace. „Omlouvám se,“ řekla jsem. „Kdybych se nevrtěla a 

nebyla zvědavá, neměl bys potíže.“ Oči mi zabloudily k obrazovce. 

„Erin měla pravdu. Jsou s tebou jenom samé problémy,“ zavrčel a pokynul mi, abych šla 

před ním do hangáru. Cestou jsme minuli několik wraithských vojáků, kteří se vraceli z boje. 

Otáčeli po mě hladové pohledy, ale s velitelem v zádech jsem mezi nimi prošla bez újmy.  

„Andoriel,“ oslovil mě Ace v prázdné chodbě. Otočila jsem se k němu. Mračil se, když ke 

mně napřahoval paralyzér. Nestačila jsem se ani nadechnout k protestu a svět zmizel. 

 

Probudila jsem se zamotaná do jemných vláken wraithské lodi. Voják na stráži se mlčky 

otočil a odešel, když zjistil, že jsem se pohnula a otevřela jsem oči. Přemýšlela jsem, na které 

lodi asi jsem a proč mě Ace omráčil. Šla jsem přece dobrovolně. Pokusila jsem se představit 

si sama sebe, jak se na mě krmí královna, ale nešlo mi to. S představivostí jsem nikdy neměla 

problémy, a že jsem to tentokrát nedokázala, mě nečekaně rozladilo. Netrpělivě jsem se znovu 

pohnula a snažila se vymanit ze zámotku. 

„Nemůžeš se dočkat večeře?“ ozval se hlas z konce chodby a já se úlevou nahlas 

rozesmála. 



„Už mám pěkný hlad,“ souhlasila jsem a přestala sebou házet, když Ace vytáhl nůž, aby 

mě vyprostil. „Ale co Ta Nejvyšší? Jak to bude s její večeří?“ 

„Nestarej se,“ zavrčel. 

„Zásoby,“ hlesla jsem dutě. Vystoupila jsem ze zbytků vláken a vydala se za Acem. 

Myšlenka, že místo mě královna vysála život z někoho jiného, nebyla ani trochu příjemná. 

„Ani ne,“ zaslechla jsem tichý Aceův hlas. 

„Tak kdo?“ dohonila jsem ho a srovnala s ním krok. 

„Ta Nejvyšší přece chtěla uctívačku Wraithů. Nemyslím, že by se spokojila s něčím 

jiným.“ Přejel mě pohledem. „Rozhodně ne s tebou.“ 

Zarazila jsem se, pak jsem ho dohonila a postavila se před něj. „Ne, že bych si snad 

ztěžovala. Jsem ráda, že ze mě není svačinka pro Wraithku, ale - ty tady máš uctívače?“ 

 „Samozřejmě. Jako v každém Úlu.“ 

„A neprozradí, že tu není žádná královna?“ Odmítla jsem se pohnout. Pořád jsem stála 

Aceovi v cestě. 

„Oni to nevědí,“ zavrtěl hlavou. 

Zamračila jsem se. „Myslela jsem, že uctívači Wraithů jsou na planetách a plní tam nějaké 

úkoly.“ 

„Jistě.“ Přešlápl, ale dál jsem mu bránila v chůzi a čekala na vysvětlení. „Většina uctívačů 

plní různé úkoly a na wraithské lodi se dostanou jenom občas,“ potvrdil a pokračoval: „ale 

někteří jsou tolik závislí na enzymu, který se jim do těla dostává při krmném procesu, že 

zůstávají na lodích. Mohou být užiteční i zde,“ významně se na mě podíval. „Někdy i jinak, 

než jako velmi ochotná pracovní síla pro nepříjemné práce.“ 

Byla jsem zmatená a ustoupila stranou, aby mohl projít. Bez dalších dotazů jsem ho 

následovala do svého pokoje. Prošla jsem jím až k uměle vytvořenému zákoutí, kde byla 

v míse připravená chladná voda. Nabrala jsem ji do dlaní a ponořila do ní obličej.  

„Tolik ti vadí, že se z tebe nestala potrava?“ Ace stál u dveří s hlavou trochu na stranu. 

„Ne. Nevadí,“ pokusila jsem se o úsměv. „Jenom jsem doteď nevěděla, co všechno se 

skrývá ve tvé lodi.“ 

„Pojď,“ pokynul mi zpátky na chodbu. 

Vešli jsme do části lodi, kam jsem ještě nezabloudila. Měla jsem pro svůj pohyb vyhrazený 

prostor. V ostatních částech pro mě nebylo bezpečno. Aspoň tak mi to Ace řekl a já mu věřila. 

Teď jsme procházeli úzkou chodbou do míst, která jsem neznala. 

Ace zastavil před jedněmi z dveří. „Zůstaň tady,“ řekl mi.  

Otevřel dveře dokořán, abych viděla dovnitř. Vešel do předpokoje, odděleného od vlastní 

místnosti mříží. Za ní se zvedlo několik postav. Mimoděk jsem couvla. Uctívači. Přišli 

k mřížím a natahovali po Aceovi ruce. Jejich hlasy se prolínaly v nesrozumitelném 

mumlavém hluku. Znovu jsem couvla a narazila zády do protější stěny chodby. Chtěla jsem 

odejít, ale oči mi zůstaly přilepené k té neuvěřitelné scéně. Feťáci žadonící o dávku ve mně 

vzbuzovali hrůzu o to větší, jakého druhu byla jejich droga. 

Jedna z dívek za mříží se naklonila, aby na mě viděla. „Kdo je to?“ obrátila se k Wraithovi. 

„Kdo je to?“ opakovala a nervózním pohledem těkala z jednoho uctívače na druhého. 

Mladík vedle ní ji chytil za ruku. „Uklidni se, Rheo. Podívej se lépe. Vždyť ani nevíme, 

kdo je on,“ kývl hlavou na Ace. „Nikdy jsem ho ještě neviděl, kromě dnešního rána, kdy 

odvedl Cleris. Tamta je jí trochu podobná. Třeba přišla na její místo.“ 

Rhea mě znovu přejela rychlým hodnotícím pohledem a usoudila, že nejsem zajímavá. Pak 

se zaměřila na Ace. „Kdo jsi, můj pane?“ řekla sladkým hláskem. 

„Veliteli?“ ozvalo se vedle mě. Jeden z Aceových důstojníků stál u dveří. 

„Velitel,“ hlesla Rhea a oči jí zazářily. Znovu k Aceovi vztáhla ruce. „Cleris měla takové 

štěstí, žes ji vzal s sebou. Vezmi i mě, můj pane.“ I ostatní začali opět na Ace volat. 



Ace vyšel na chodbu a řekl si s důstojníkem pár tichých slov. Tomu se potěšeně zablesklo 

v očích a vstoupil do předpokoje. Ace se postavil vedle mě. „Toto je celé tajemství uctívačů,“ 

řekl a pokynul rukou k místnosti. 

Místo abych se dívala na uctívače, obrátila jsem se k němu. Oči jsem nespouštěla z jeho 

obličeje, i když jsem uslyšela tichý zvuk otvírané mříže a další změť hlasů. Nepodívala jsem 

se do místnosti, ani když se ozval výkřik a pak vrčení krmícího se důstojníka. Ani tehdy, když 

se zvuky změnily a ozval se několikanásobný vzdech.  

Ace mě celou dobu sledoval. Viděl, jak jsem zatnula zuby a jak mi cukla ramena, když se 

Wraith začal krmit. V mých očích musel rozeznat zmatek a odpor nad tím, co se dělo v mé 

blízkosti. Ještě víc jsem se narovnala.  

„Nemusím být úplně u všeho,“ řekla jsem sotva slyšitelně, když se mi podařilo uvolnit 

zaťatou spodní čelist. 

„Ptala ses na uctívače. Tady jsou. Připojíš se k nim?“ ironicky se na mě zašklebil. 

S úlevou jsem přijala jeho pobavený nadhled. Koutky mi zacukaly. „Tolik toužíš, abych ti 

říkala můj pane? Broučku ti nestačí?“  Otočila jsem se a rychle se vydala na zpáteční cestu. 

Ace mě dohonil. „Neříkáš mi Broučku.“ Znělo to skoro jako obvinění. Volným krokem šel 

vedle mě a na můj rychlý pohled mu rty zvlnil úsměšek. Celá situace mu připadala směšná. 

„A nebudu ti říkat můj pane,“ doplnila jsem ho.  

„To je dobře,“ zabručel si pro sebe. 

U dveří svého pokoje jsem se otočila. „Musím varovat Atlantidu, než se replikátorům 

podaří zničit ještě víc světů, obývaných lidmi.“ 

„Už dostali zprávu, že se chci setkat se Sheppardem. Ten Wraith mi to přišel říct 

k uctívačům,“ kývl hlavou směrem k jejich místnosti. „Sejdeme se s plukovníkem a jeho 

týmem zítra odpoledne.“ 

Sáhla jsem po otvírání dveří. „Děkuji,“ řekla jsem, když se za mnou zavíraly. Položil na ně 

ruku a vstoupil, než se zaklaply. 

„Pak odejdeš zpátky ke svým a naše cesty se nejspíš rozejdou,“ řekl s otázkou v hlase. 

„Pochybuji, že na dlouho“ zavrtěla jsem hlavou. Před očima se mi vynořila představa 

našich životů jako dvou beznadějně zauzlovaných nití. „To už nikdo nerozplete.“ Zadívala 

jsem se k zemi. „Pokud nebudeme oba dva moc chtít.“ 

Posadil se na židli a natáhl nohy před sebe. Nalil trochu perlivé kapaliny ze džbánu do 

poháru a podal mi ho. „Nebudeme,“ řekl. „Pokud mi nechceš říkat můj pane.“ Vypadalo to, že 

oslovení, které používali uctívači na jeho lodi, mu ve spojení se mnou, nejde z hlavy. 

„Nechci, Broučku,“ ujistila jsem ho se smíchem. 

 

 

 

 

 

 



38. Známé souřadnice 

Pozemská vesmírná loď Daedalos dosedla na molo Atlantidy. 

„Kontrola,“ řekl polohlasem plukovník Caldwell. 

„V pořádku,“ ozvalo se za ním od světelné tabule plné nesrozumitelných značek. 

„Otevřít vstup,“ pokračoval plukovník. „Vypnout systémy.“ 

Z křesla navigátora se ozval povzdech plný úlevy. 

„Ještě pořád vám není dobře?“ otočil se tím směrem Caldwell. 

Pohled, který mu věnovala žena v křesle, nepotřeboval komentář. 

„Ve Městě je doktorka. Slyšel jsem, že je dobrá. Chvíli se tu zdržíme, tak se dejte 

dohromady.“ Natáhl ruku, aby ženě pomohl vstát a pokračoval: 

„Kapitán Montgomery se s doktorkou zná. Odvede vás k ní.“ 

Žena se zaváháním přijala pomocnou ruku a pomalu se zvedla. 

„Děkuju,“ zamumlala a vydala se k východu z lodi. 

 

„A teď už jenom odpočívat.“ Doktorka Kellerová hodila použitou injekční stříkačku do 

misky na zdravotnický odpad a znovu se podívala na svoji pacientku. 

Navigátorka Dasha Morrisová zůstala poslušně ležet a zavřela oči. 

„A jak jste na tom vy?“ otočila se doktorka ke Collinovi. 

Nicholas Montgomery se spokojeně usmál. „Dobře, Jennifer. Létat vesmírem, to je přesně 

to, po čem jsem toužil. A pořádně jsem si to uvědomil až ve chvíli, kdy se to stalo. Tady,“ 

rozhlédl se, „to bylo pěkné. Zvláštní, zajímavé a trochu bolavé.“ Sklopil oči a hned je zase 

zvedl k doktorčině tváři. „Na Daedalu je pro mě všechno přirozené. Narodil jsem se pro cesty 

vesmírem.“ 

Jennifer se usmívala. Takové nadšení už dlouho neviděla  

 

„Jak dlouho jsem tady?“ Dasha se trochu zmateně rozhlédla po ošetřovně. 

„Spíte už druhý den,“ otočil se k ní jeden z ošetřovatelů a pokračoval v cestě kamsi do 

neznáma pootevřených dveří další místnosti. 

„Ach, ne,“ vydechla a spustila nohy z postele. 

„Pomalu, pomalu!“ zavolal někdo za jejími zády. 

Ohlédla se a uviděla kapitána Montgomeryho. Přicházel s doktorkou a široce se na ni 

usmíval. Dasha zůstala sedět a s otázkou v očích se zadívala na Jennifer Kellerovou. 

„Jak to, že jsem spala tak dlouho?“ zeptala se. 

„Potřebovala jste to,“ pokrčila doktorka rameny. „Tak unavení, jako jste byla vy, sem 

nechodí ani vojáci po náročných misích. Jak vám to mohli dovolit?“ 

Dasha uhnula pohledem. Prázdnota za okny vesmírné lodi letící hyperprostorem ji skoro 

dohnala k šílenství. Práce byla jediný prostředek, jak chvíli zapomenout na ten divný pocit, že 

neovládá nic kolem sebe a řítí se prostorem jako neřízená střela. 

„Mohla bych se podívat ven?“ pokračovala v otázkách směrem k doktorce. 

„Máte připravený pokoj. Kapitán vám vybral hezkou místnost s přímým vstupem na 

terasu.“ Jennifer se usmála. „Říkal, že se vám to bude líbit. Odvede vás tam.“ Pozorně se na 

Dashu podívala a spokojeně přikývla. Odpočinek zahnal únavu a stres a s tím odezněly i 

ostatní problémy. 

„Půjdeme?“ Nicholas navigátorce galantně nabídl rámě. „Šaty máte ve svém pokoji. Není 

to daleko a na chodbách skoro nikdo není,“ ujistil ji. 

Rychlým pohledem přelétla svoje oblečení. Volné světlé kalhoty a triko se jí zdály 

dostatečné. Cestou do pokoje se zvědavě rozhlížela. 

Nicholas ji nevedl daleko. Po druhé odbočce natáhl ruku a otevřel dveře nalevo. 

„Tady je váš pokoj. Jestli budete souhlasit, přijdu asi za hodinu a vezmu vás do jídelny.“ 



Dasha se usmála. Hodina byla skoro víc, než potřebovala. 

 

Po dlouhé sprše, v čistých šatech a s vlasy zamotanými do ručníku stála opřená o zábradlí 

terasy a zhluboka vdechovala slaný mořský vzduch. Tmavé brýle jí chránily oči odvyklé 

slunci. Signál ode dveří skoro nepostřehla. Až když se ozval podruhé, otočila hlavu. 

„Doufal jsem, že budeme mít víc času, abych vás provedl po místních pamětihodnostech,“ 

povzdechl si Collin při cestě do jídelny. „Bohužel to vypadá, že se tady moc dlouho 

nezdržíme. Brzy nás čeká další cesta.“ 

Jídelna Dashu ničím nepřekvapila. Snad jenom možnost sednout si s tácem na terasu 

ocenila, jako příjemné zpestření stále stejného menu. 

Collin seděl proti ní, usrkával kávu a rozhlížel se očima plnýma vzpomínek. 

„Někoho vám představím,“ řekl vesele a vstal. Zamával směrem ke dveřím na dvě ženy. 

„Místní knihovnice – Erin Velenská a Andoriel Norová,“ řekl Dashe, než k nim obě došly. 

„Trochu zvláštní i na místní osazenstvo.“ 

„Ájo, Erin, rád vás vidím,“ pokračoval, jakmile byly knihovnice v doslechu. „Dasha 

Morrisová, navigátorka z Daedala,“ dokončil představování. 

„Colline,“ usmála se Andoriel. „To je milé překvapení. Ale asi tady nejste jenom na 

výletě.“ Zvážněla. To ona přinesla špatné zprávy o nových aktivitách replikátorů a jejich 

útocích na lidmi obývané planety. 

Erin jim jenom pokývla a obě dvě si k nim přisedly. 

Hovor se ze současných vážných problémů stočil na službu na hvězdné lodi a Nicholasovo 

zázračné uzdravení po zásahu léčitelky ze vzdálené planety. 

Dashe čas příjemně ubíhal a představa, že by se měla vrátit do lodi, se jí příčila stále víc. 

Rozhodla se, že při nejbližší příležitosti požádá o přeložení na Atlantis. 

Erin se rozpovídala a Ája se odmlčela. Pohled jí začal bloudit k východu. 

„Promiňte,“ řekla najednou uprostřed Erininy věty. „Budu muset jít.“ 

Dasha se na ni překvapeně podívala. Před chvílí se Ája sama zmínila o tom, že mají s Erin 

obě volno. 

Druhá knihovnice se po Andoriel trochu nešťastně podívala a dokončila přerušenou větu. 

„Děje se něco?“ zeptala se Dasha, sotva Andoriel zmizela. 

Erin jenom potřásla hlavou. 

„Ve Městě je ten tvor, se kterým byla dlouho zavřená v geniiském vězení,“ vysvětlila 

trochu neochotně. To divné přátelství se jí pořád ani trochu nelíbilo. 

„Ten Wraith?“ zeptala se Dasha s neskrývaným zájmem. O dlouhém uvěznění, 

neuvěřitelném útěku i podivné misi mezi nepřáteli slyšela cestou z Mléčné dráhy do Pegasu 

tolik, že jí celý příběh začal připadat jako báje. Podezřívala zbytek posádky, že se tím snaží 

odpoutat její pozornost od zdravotních potíží, které ji ke konci cesty provázely. 

Collin se na ni zadíval a začal se smát. 

„Ta zvědavost z tebe přímo kape,“ řekl pobaveně. „Myslíš, že bys je mohla představit?“ 

obrátil se na Erin. 

Zamračila se na něho. „Víš, že nemám Wraithy ráda. Navíc to není výstavní kousek ze 

ZOO. Chová se tady sice na Wraitha slušně, ale to nic nemění na skutečnosti, že bych mu 

nejraději -,“ nedopověděla. Jenom pohybem rukou naznačila, jak by ráda každému Wraithovi 

zakroutila krkem. Pohledem se dotkla Dashi a trochu nechápavě zavrtěla hlavou. 

„Tak dobře,“ povzdechla si. „Pokusím se vás tady trochu provést.“ 

Vstala a trochu se uklonila, než spustila: 

„Prosíme účastníky prohlídky, aby mne následovali. Naši cestu po Atlantis započneme 

v suterénu.“ 

Vykročila z jídelny. Dasha a Collin ji pobaveně následovali. 

 



Dasha si neodpustila tichý povzdech. 

Uprostřed veliké místnosti stála klec z kovových tyčí, obehnaná ještě silovým polem. To 

bylo vypnuté a v tyčích byl pootevřený vstup. Uvnitř klece stála Andoriel a dívala se na tvora 

stojícího proti ní. Nerušily je otevřené dveře do místnosti ani stráž stojící na chodbě. 

Dasha chtěla udělat další krok, ale Collinova ruka ji zadržela. 

„To není vhodné,“ syknul. 

„Naopak,“ promluvil tvor v kleci a natáhl směrem k Dashe ruku. „Pojď dál.“ 

Ája se otočila a tázavě se zadívala na Erin. Ta jenom s úšklebkem pokrčila rameny a opřela 

se o rám dveří. 

Dasha se pomalu vydala k Wraithovi. Obezřetně se vyhnula jeho natažené ruce a obešla ho 

velkým obloukem. 

Andoriel se zvedly koutky úst. 

„Je o tebe zájem,“ řekla tiše s pohledem do žlutých wraithských očí. 

Ace pomalu spustil ruku a klidně počkal, až Dasha dokončí okruh. Jakmile se ocitla zpátky 

v jeho zorném poli, upřeně se na ni zadíval. Jenom zamžikání jejích očí naznačilo, že ten 

pohled zachytila stejně, jako jeho pokus o proniknutí do mysli. 

Andoriel pomalu ustoupila a přešla k Erin a Collinovi. 

„Necháš ji tam?“ zeptal se překvapeně Nicholas. 

Pokrčila rameny. „Proč ne? Máš o ni strach?“ 

Nechápavě se na ni díval. Nedokázal se vyznat v jejích reakcích. Ale to nedokázal nikdy. 

„Myslel jsem, že budete nahoře,“ pokračoval, aniž by odpověděl na Ájinu otázku. 

„Není tam místo.“ Andoriel se zamračila a přejela nevraživým pohledem po strohé 

místnosti.  

Dasha zůstala stát proti Aceovi a váhavě zvedla oči k jeho tváři. Andoriel zachytila její 

hlasitý přerývaný nádech, když se její pohled setkal s Wraithovým. Strnuli proti sobě. 

Andoriel naklonila hlavu ke straně a přimhouřila oči. I Erin zpozorněla a upřeně sledovala 

novou dvojici. Nicholas se po všech rozhlédl a zmateně potřásl hlavou. 

„Může mi někdo z vás vysvětlit, co se tady děje?“ zavrčel. 

Erin a Ája si vyměnily pohled. Ten dotaz zazněl uraženou mužskou ješitností. Collina si 

nikdo tak neprohlížel. 

Dasha lehce vykřikla a couvla. Otočila se a beze slova rychle vyšla z místnosti. 

Andoriel se za ní chtěla rozběhnout, ale Ace ji zarazil. 

„Potřebuji s tebou mluvit. Cestu zpět jí mohou ukázat jiní.“ S těmi slovy se podíval na 

Erin. Jenom krátce kývla, chytila Collina za rukáv a odtáhla ho za Dashou. Ani ona nechtěla, 

aby navigátorka bloudila atlantskými chodbami bez doprovodu. 

Wraith počkal, až zmizí, pak se obrátil k Andoriel. 

„Musím brzy odejít,“ řekl jí. „Shromáždit tolik lodí nějaký čas potrvá a čím dříve na 

replikátory zaútočíme, tím lépe.“ 

 

Erin Dashu a Collina opustila, sotva se dostali do běžně používaných prostor. Nicholas se 

ukázal jako skvělý průvodce. Věděl, kdy má mlčet a nechat Dashu v klidu vstřebávat 

atmosféru místa, a kdy je čas na zábavnou historku nebo rychlou vzpomínku. Přes úžas a 

nadšení Atlantidou ji stále pronásledoval pohled žlutých očí a slova, která jí zněla myslí, když 

se do nich dívala. Collinovo vyprávění vnímala jenom zčásti. 

Opustili centrum s Branou a procházeli chodbou, když ji něco přinutilo rychle se obrátit 

zpátky. 

U Brány viděla hlouček vojáků. Jeden z nich ukročil stranou a Dashiny oči se znovu 

setkaly s pohledem Wraitha. Byla v něm naléhavost, která Dashu mátla. Něco od ní chtěl. Na 

rozdíl od jiných, naprosto jasných a srozumitelných podnětů, které od něj zachytila, toto bylo 

něco neidentifikovatelného. 



„Není ti dobře?“ zeptal se Nicholas. Všiml si, jak Dasha zbledla. Nejkratší cestou ji odvedl 

zpátky do jejího pokoje. Možná vzal prohlídku Města moc podrobně. Sotva se navigátorka 

trochu zotavila, hned ji vláčím celou Atlantidou, vyčítal si v duchu. Nečekal na pozvání a 

vstoupil do místnosti za Dashou. Chtěl se ujistit, že je v pořádku. 

„Ten tvor,“ zašeptala, sotva vešli dovnitř. „Ten Wraith,“ otočila ke Collinovi bledou tvář. 

„Něco chce.“ 

„Četla jsi o nich,“ pokrčil Nicholas rameny a usadil se do křesla pod oknem. „Vždycky po 

lidech něco chtějí. Ale teď nám od nich snad chvíli nic nehrozí. Připojí se k našemu boji proti 

replikátorům. To on přinesl zprávu o jejich vyhlazování celých lidských populací. Pouštěli ho 

Branou, aby svolal wraithské lodě nad replikátorskou planetu. Čím víc nás bude, tím lépe.“ 

Stiskl rty, aby mu neuklouzlo něco nechtěného. Jestli byly jeho informace správné, při 

zjišťování replikátorských plánů s ním byla i Andoriel. Zůstala na wraithské lodi po 

neúspěšném skončení mise a na Atlantis se vrátila až po dalším týdnu. 

„Pochopila jsem dobře, že Wraithové mají jisté telepatické schopnosti?“ zeptala se Dasha. 

„Myslím, že ano. Četl jsem něco o vyvolávání stínů, které plaší lidské obyvatele Pegasu 

před wraithským útokem.“ 

„To ne,“ zamračila se Dasha. „Měla jsem na mysli přesné obrazy. Slova. Celé věty.“ 

„O tom nic nevím,“ potřásl Nicholas hlavou a vstal. Dasha se uklidnila a on měl před 

dalším letem ještě nějaké povinnosti na lodi i ve Městě. Rozloučil se a s posledním 

starostlivým pohledem na navigátorčinu tvář odešel. 

Dasha za ním s výdechem zavřela dveře a opřela se o ně. 

 

Andoriel procházela chodbami Atlantis a nevnímala okolí. Mezi obočím se jí objevila 

starostlivá vráska. Nemohla se zbavit představy, že při útoku na replikátory půjde ještě o něco 

jiného. O plán pečlivě tajený do poslední chvíle. A Dasha v něm bude mít svoji nechtěnou a 

nečekanou roli. 

Ája stála uprostřed chodby a mračila se na podlahu pod nohama. 

„Nicholas,“ zašeptala si pro sebe a rozhlédla se. Zachytila několik nevraživých pohledů od 

lidí, kteří se jí museli vyhnout, a obrátila se k nejbližšímu plánku Města. Vyvolat na něm 

údaje potřebné k nalezení kapitána Montgomeryho nebylo těžké. 

Za pár minut se vedle sebe opírali o zábradlí terasy zabraní do vážného rozhovoru. 

 

Další den ráno Radek Zelenka přišel do knihovny a svalil se do nejbližšího křesla. 

„Já ho zabiju,“ mumlal si pro sebe. „Zabiju si ho sám.“ 

Erin zvedla oči od monitoru. 

„To zvládne i bez tebe,“ řekla klidně. Věděla, že Radek mluví o doktoru McKayovi. 

„Víš, co zase vymyslel?“ zavrčel na ni vztekle. „Stejně bys tomu nevěřila.“ S hlubokým 

povzdechem schoval tvář do dlaní. 

„Věřila. Pomůže to?“ 

„Jo. Asi jo. A dozvíme se to brzy.“ Vstal, kývl na knihovnici a vyšel ze dveří. 

Erin se trochu nepřítomně usmála a vrátila se pohledem k obrazovce. Neviděla, co je na ní, 

přemýšlela o divných myšlenkách, které se honily hlavou Andoriel. 

 

Dasha stála u vstupu do vesmírné lodě a nešťastně se ohlížela zpátky. Za chvíli odlétali a 

ona ještě musela zkontrolovat asi milión věcí. S hlubokým nádechem vešla a cestou na 

můstek hodila tašku se svými věcmi za dveře pokoje, kde měla cestou k Zemi spát. Svůj 

pokoj na Atlantis si oblíbila, ale než se do něj bude moci vrátit – jestli se do něj vůbec vrátí – 

zůstane opuštěný. Jak bude rozhodnuta její žádost o převelení do Města se dozví až se vrátí 

zpátky na Zemi. 



Až u ovládacího panelu si uvědomila, jak má svoji práci ráda. Přestala vnímat okolí a 

úplně se ponořila do vlastního světa, kde se čísla měnila v cestičky od jedné hvězdy ke druhé. 

Její cestičky byly vždycky krátké a snadné. Vypočítat nejlepší dráhu k planetě replikátorů pro 

ni byla otázka chvilky. Ještě do výpočtů zahrnula některé možné výkyvy v chodu motorů a 

další proměnné. Pod rukama jí cesta mohutněla jako řeka. Možná využijí jenom malý 

pramínek základních dat. To když budou všechny systémy fungovat tak, jak mají. Jestli ne, 

stačí sáhnout po dalším přítoku. 

„Skvělá práce. Jako vždy,“ ozvalo se za ní. Plukovník Caldwell se jí přes rameno díval na 

monitor. „Už je vám lépe?“ sedl si do velitelského křesla a zadíval se na velkou obrazovku 

před sebou. Přípravy ke startu byly v plném proudu. Na orbitě se připojí k Apollu a společně 

se podle údajů navigátorky Morrisové vydají za replikátory. 

Plukovník jenom tiše doufal, že v blízkosti jejich cíle bude dost lodí jejich dočasných 

spojenců, aby uspěli. 

Kapitán Montgomery si vyžádal službu na můstku poblíž navigátorského stanoviště a 

každou chvíli se starostlivě podíval na Dashu Morrisovou. Po jejích zvláštních otázkách na 

Wraithy a rozhovoru s Ájou si umínil, že na ni dá raději pozor. 

Dasha si ho ani nevšimla, zabraná do svých výpočtů. 

„Kontrola letového plánu,“ řekla polohlasem, spustila ruce do klína a zvedla hlavu. 

„Kontrola dokončena,“ ozvalo se vzápětí ze zadní části můstku. Čísla, která zadávala do 

počítače, kontroloval další důstojník hned potom, co se objevila na monitoru. 

„V pořádku, pane,“ otočila se k plukovníkovi. 

„Děkuji,“ řekl vážně. Rozloučil se s Atlantis a dal pokyn k opuštění atmosféry. 

 

Dasha se ve svém křesle pohodlně usadila, sotva vstoupili do hyperprostoru. Další práci už 

obstarával počítač, ona jenom letmým pohledem občas zkontrolovala, jestli je všechno 

v pořádku. 

S přimhouřenýma očima se snažila vyvolat představu, jak bude probíhat bitva 

s replikátory. Soustředění ji začalo zrazovat. Myšlenky se jí pořád vracely k divnému pocitu, 

který měla při pohledu do žlutých wraithských očí. Navíc ji rušil hlasitý hovor pasažérů. 

Doktor McKay, co celou akci vymyslel, přišel na můstek i s plukovníkem Sheppardem a 

hlasitě se dohadovali o něčem, co v tuto chvíli Dashu nezajímalo, ale jenom rozčilovalo. Se 

zavřenýma očima čekala, až i se svými dohady odejdou a bude mít zase klid na vlastní 

myšlenky. S plánem na zničení replikátorů byla celá posádka stručně seznámena před 

odletem. McKayův výtvor pojmenovaný Fran na sebe soustředí všechen materiál, ze kterého 

jsou replikátoři stvoření, a vlastní vahou zanikne. Povinností všech vesmírných lodí bylo, 

udržet lodě replikátorů na oběžné dráze tak, aby i je zasáhla přitažlivá síla. Tím by od nich 

měla být galaxie Pegas očištěna. Teoreticky. Jak se Dasha přesvědčovala při každé 

příležitosti, neměla teorie s praxí mnoho společného. Jenom doufala, že toto bude ta výjimka, 

která potvrdí pravidlo, a stane se přesně to, co předpokládal doktor McKay. 

„Jsme na místě,“ ozval se za ní Nicholas a dotkl se jejího ramene. Daedalos vstoupil do 

normálního prostoru nad planetou replikátorů, následován Apollem. 

„Kde jsou?“ Doktor McKay přistoupil k přední velké obrazovce, která ukazovala prostor 

okolo lodi. 

„Replikátoři jsou přímo pod námi na planetě, Rodney,“ řekl Sheppard. „A jestli myslíš 

Wraithy,“ dodal, když si všiml doktorova znechuceného pohledu, „budou tu každou chvilku.“ 

„Jenom aby,“ zavrčel Rodney. „Půjdu zkontrolovat Fran.“ 

Sheppard se za ním podíval a pak se obrátil zpátky k obrazovce. 

„Přilétají Wraithové,“ řekl komunikační důstojník. „Ale je jich méně, než slibovali.“ 



„Kolik?“ plukovník Caldwell se v křesle narovnal. Replikátorské lodi se k nim blížily. 

Brzy začne bitva a oni musí udržet jejich pozornost dost dlouho, aby se celý plán podařilo 

realizovat. 

„Jenom, osm lodí, pane.“ 

„To je málo. Nezvládneme to,“ zavrčel zklamaně plukovník. 

„Pane, mám tady další signál.“ Důstojník od komunikace zvedl překvapeně hlavu. „Jsou to 

Cestovatelé. Ptají se po –„ otočil se k Sheppardovi. „Ptají se po vás.“ 

„Pusťte to nahlas,“ požádal Sheppard. 

Dasha přenos plukovníka Shepparda na jednu z Cestovatelských lodí zaznamenala jenom 

zběžně. Upřeně se dívala na monitor a ruce sevřela nervózně v pěst. Už zase se něco 

pokoušelo dostat do její hlavy. Za poslední hodiny si takových pocitů užila dost a teď se jí 

vůbec nehodily. Potřebovala se soustředit na současnou práci a ne se zabývat pozicí Země 

v Mléčné dráze...   

Prudce vydechla. Právě pochopila, co tak naléhavého viděla v očích Wraitha. Pokoušel se 

zjistit přesnou polohu Země a nejkratší cestu k ní. Poznal, že Dasha dokáže určit správné 

souřadnice a ukázat mu je. To nemohla připustit. 

„Nicholasi,“ řekla tiše. Ucítila za sebou pohyb, jak k ní kapitán přistoupil. „Potřebuju 

pomoc.“ Zvedla k němu hlavu. 

Collin si stoupnul před ní. 

„Soustřeď se jenom na to, co máš dělat,“ říkal jí. „Replikátorské lodi už jsou tady.“ 

Viděl, jak Dasha svírá ruce k sobě a pohled se jí rozostřuje. 

„Dasho.“ Chytil ji za ruce a přinutil ji podívat se mu do očí. „Jsi tady s námi. Soustřeď se.“ 

První výbuch otřásl pozemskou lodí a vrátil Dashiny myšlenky na správné místo. Zatřásla 

hlavou, vytáhla prsty z Nicholasova sevření a přeběhla jimi po ovládacím panelu. 

Plukovník Caldwell se po nich ohlédl, ale nezasahoval. 

Dasha se přinutila myslet jenom na to, co právě dělá. Cítila na sobě Nicholasův pohled. 

Věděla, že i on má svou práci a nechtěla mu působit problémy. Rychle na něj kývla. 

„Už je to dobré. Děkuji.“ 

Boj pokračoval na planetě, nad ní i v Dashině mysli. 

Spojené síly Pozemšťanů, Cestovatelů a Wraithů vítězily. A Dasha s vypětím všech sil 

zůstávala myslí v čase i místě, který si sama určila. Tlak wraithského vědomí cítila jako 

bodavou bolest v čele, ale nepodvolila se mu. Příprava na rychlé opuštění orbity jí 

zaměstnávala hlavu i ruce. 

Planeta dosáhla kritického bodu. Nečekali, až dojde k její explozi. Pozemské i 

Cestovatelské lodi vstoupily do hyperprostoru v okamžiku, kdy bylo jasné, že už pro 

replikátory není cesty zpět. Wraithským plavidlům ohlásili z Daedala odlet, jako všem 

ostatním, ale ne všechny se jejich doporučením řídily. 

Dasha tiše vykřikla, když se tlak v její hlavě uvolnil a ona se mohla zase volně 

rozhlédnout. Vstupem do hyperprostoru se myšlenkové spojení s Wraithem přerušilo. 

S hlubokým výdechem se podívala na monitor před sebou a oči se jí rozšířily obavou. Na 

posledním řádku obrazovky viděla část známých souřadnic. Musela několikrát mrknout, než 

se podívala znovu. Vedle řady čísel byla ikonka označující dotaz pro odeslání. To, že blikala, 

značilo, že souřadnice zůstaly na monitoru a nikam dál se nedostaly. 

Dasha se s nádechem narovnala a celý řádek vymazala. Přemýšlela, jestli Wraith neměl 

možnost nahlédnout do její mysli a těch pár čísel tam objevit. Znovu si promítla neúplný údaj. 

Ne. Z takové informace se nedalo vyčíst nic. 

„Navigace,“ oslovil ji plukovník Caldwell. „Jděte si odpočinout. Budeme vás zase 

potřebovat před cestou k Zemi.“ 



Přinutila se k malému úsměvu a vyšla z můstku. Chvíli bloudila chodbami, dokud 

neskončila v jídelně. Skoro nikdo tam nebyl. Nalila si do kelímku kávu a proti svému zvyku si 

do ní nasypala cukr. Sedla si stranou ke zdi a unaveně upíjela z tmavého silného nápoje. 

„Mohu?“ ozval se nad ní známý hlas. 

Ani si nevšimla, že Nicholas Montgomery přišel do jídelny hned za ní. Mlčky přikývla. 

Posadil se proti a nepřítomně točil s lahví vody v ruce. Přemýšlel, jak se zeptat na to, co 

mu už delší dobu leželo v hlavě. 

„Něco bych rád věděl,“ řekl nakonec váhavě. 

Dasha se na něj tázavě zadívala. 

„Co jsi viděla, když jsi chodila kolem toho Wraitha?“ vypadlo z Collina. Skoro se za tu 

otázku styděl, ale zvědavost byla silnější. 

Dasha se zadívala před sebe nevidomýma očima. 

„Co jsem viděla v tom vězení?“ zopakovala tiše a neznatelně se usmála. „Vždyť si to 

představ - vysoký štíhlý cizinec, s dlouhými vlasy, bledou pletí a očima dravce...“ Zamrkala, 

jakoby tím malým pohybem mohla vyhnat vzpomínku z očí a povzdechla si. „Chyběly mu už 

jenom špičaté uši nebo dlouhé zuby.“ Rozesmála se. „Nebo obojí dohromady.“ Zvedla ke 

rtům kelímek s kávou. Nicholasova otázka ji pobavila a ona cítila, jak z ní padá napětí. 

 

Ace stál u ovládacího panelu a čekal na návrat Šipek s důležitým nákladem z replikátorské 

planety. Aspoň jeden z jeho plánů vycházel. Oči nespouštěl z monitoru a přemýšlel o ženách 

ze Země. Neznal jich mnoho a neokusil žádnou. 

Velitelky Atlantis byly důstojné a pevné jako wraithské královny. A přitom tak křehké, že 

by se jich bál dotknout, pokud by jim nechtěl ublížit. 

Knihovnice Erin vládla mocí, která musela nutně přesahovat její chápání, a přitom ji 

zvládala jako málokterý mnohem vyšší tvor. 

A Dasha – znala Wraithy jenom z vyprávění. Nevěděla, co od nich čekat a neznala vlastní 

schopnosti, dokud je nevyzkoušela v přímé konfrontaci. K Aceovu rozčarování uspěla lépe, 

než by se kdy některý z nich dvou odvažoval doufat. 

Andoriel byla – Andoriel. Tolik si zvykl na její přítomnost, až začal přemýšlet o tom, jak ji 

k sobě připoutat natrvalo. Vybavil si jejich poslední rozhovor před svým odchodem z Atlantis 

a na rtech se mu objevil náznak úsměvu. Dasha zmizela, vylekaná a zmatená, a Erin s tím 

mužem šli za ní. Andoriel na Aceovu žádost zůstala. Po několika bezvýznamných frázích jí 

řekl: 

„Země mne začíná zajímat stále víc.“ Podíval se na ni a pokračoval: „Ta žena, co sem 

přišla, nikdy předtím telepatii nepoužívala. Přesto byla její reakce velmi jasná a správná.“ 

„Správná?“ Ája se zarazila nad výběrem slov. Čekala nějaké doplnění. „Chceš poznat 

Zemi, protože někteří lidé tam intuitivně používají telepatii?“ pokračovala v dotazech a kolem 

očí se jí objevily jemné vrásky smíchu. 

„Ano,“ vážně souhlasil Ace. „Také,“ doplnil po krátkém zaváhání. 

„A budeš to zkoumat před nebo po jídle?“ vypadlo z ní dřív, než se stačila zarazit. 

Nechtěla o některých věcech žertovat, ale občas se neudržela. 

„Mezi,“ přijal Wraith lehký tón. Její poznámky se mu líbily, i když věděl, že se za nimi 

skrývá tajená obava. Někdy se nezdržel smíchu, když ji slyšel, a ještě víc ho vždycky bavil 

její zmatený výraz. 

„Veliteli, všechny stíhačky jsou zpátky i s nákladem.“ Hlas jeho zástupce Ace vytrhl ze 

zamyšlení. 

„Pryč. Hned!“ 

Rozkaz přišel v poslední chvíli. Planeta pod nimi se vlastní vahou zhroutila do sebe a pak 

se rozletěla v mohutném výbuchu. 

 



„Ahoj Dasho.“ Erin se usmívala na komunikační panel s tváří navigátorky. „Moc ráda tě 

vidím.“ Dívala se Dashe do očí a naléhavost jejího pohledu byla cítit i přes vzdálenost, která 

je dělila. Dasha věděla, co chce Erin slyšet. 

„Taky tě ráda vidím. Nemusíš se bát, nic jsem mu neprozradila.“ Povzdechla si. „Netušila 

jsem, že mají takovou sílu,“ přiznala. 

„Tento je obzvlášť dotěrný,“ souhlasila Erin. „Nebo možná byl,“ dodala zamyšleně. 

„Cože?“ Dasha si vzpomněla, že některé wraithské lodi nestačily odletět včas a výbuch 

planety je roztrhal. Přes problémy, které s tím Wraithem měla, pořád to byl její první 

mimozemšťan. Nemohl si přece jen tak umřít hned potom, co se seznámili.  

Erin ji sledovala s mírným pobavením. 

„Nemyslím, že bychom měli takové štěstí, abychom ho už nepotkali,“ řekla klidně. 

„Rozhodně se ho vypravili hledat. Ája mohla letět taky, takže o něho nemusíš mít obavy. 

Jestli přežil, najdou ho a zachrání, i kdyby je k tomu Andoriel měla přinutit se zbraní v ruce.“ 

Poslední větu už říkala se smíchem. Celou situaci si živě představovala. 

Ukončila rozhovor a stále s úsměvem se vrátila k práci. 

Kdyby tušila, jaké překvapení si pro Andoriel Wraith připravil v případě, že přežije... 

 

 

 

 

 



39. Naopak 

 „Půjdu se rozloučit,“ řekla Andoriel. Otočila se a zmizela ve dveřích dříve, než někdo 

stačil zareagovat. 

John Sheppard jenom zavrčel, že odlet je za dvě minuty, a postavil se k Teyle. Právě se 

snažila nasměrovat obrovskou masu Úlu na určité místo. Pohon se rozjel naplno a vesmírná 

loď se řítila na svoji sestru, ležící na blízké planetě. 

„Odchod!“ John ani nemusel nic říkat. Všichni už byli na cestě k Jumperu. 

„Nemůžeme dál čekat.“ Teyla se tvářila ustaraně. Let s wraithskou lodí byl vyčerpávající, i 

když jí Ája hodně pomohla. Na zážitek při ovládnutí královny ani nechtěla myslet. Vyklonila 

se a naposledy se rychle rozhlédla, než se zadní vstup do Jumperu zavřel. 

John seděl na místě pilota a skřípal zuby. Rodney vedle něj natáčel detektor známek života 

na všechny strany a tiše si pro sebe prskal. Po Andoriel nezůstala žádná stopa. 

„Udělala to,“ řekl Ronon. Zapadl do křesla za Rodneym a zívl. „Leť už.“ 

„Udělala?“ Teyla si sedla vedle něj. „Myslíš, že odletěla s tím Wraithem?“ 

„To je jasný.“ Ronon zavřel oči. 

Jumper vyletěl z Úlu. 

„Tam!“ vykřikla Teyla a ukázala někam před sebe, kde v mezihvězdné temnotě právě 

zmizela Šipka s Wraithem a zřejmě i s Andoriel. 

„Nech je být,“ zahučel Ronon. Oči neotevřel. 

„To nemyslíš vážně, Ronone. Přece musíme…“ 

„Ale ne. Ronon má pravdu,“ skočil jí do řeči John. „Nemá to cenu. Vždycky odejdou spolu 

a nikdo a nic jim v tom nezabrání.“ Ušklíbl se. „Má to i svoje výhody,“ zamumlal a mrkl po 

Rodneym. 

„Hmmm?“ Rodney McKay právě upřeně sledoval obrazovku před sebou. „Jo!“ vykřikl. 

Výbuch na planetě a údaje naskakující na monitoru mu právě potvrdily, že problém 

s klonováním wraithských vojáků je zdárně odstraněn. Včetně dvou wraithských lodí a 

podzemního zařízení, napájeného ZPM. 

„A ještě jednou jo,“ otočil se k Johnovi. „Máš pravdu. Asi si ani neuvědomuje, kolik 

informací přinese z každého setkání.“ Přimhouřil oči. „Většinou se to vyplatí.“ 

Za ním se ozvalo hlasité chrápnutí. Ronon spokojeně usnul. Od té doby, co zůstal pár dní 

s Erin u kouzelnice Džity, byl mnohem klidnější. 

„Doufám, že ji vrátí zpátky na Atlantis, jako vždycky,“ povzdechla si Teyla. 

„Nejspíš ano.“ John se opřel v pilotním křesle a líně upíral oči na probíhající data. 

Rononova únava padla i na něho. 

 

Andoriel spustila ruce, zvednuté při přenosu do Šipky a rozhlédla se. Pusté kamenité kopce 

se jí ani trochu nelíbily. Nelíbil se jí ani způsob, jakým se na ně dostala. Z prostého sbohem 

Aceovi, se stal nečekaný výlet. Stála na rampě v Úlu a chtěla ještě mávnout Šipce, až poletí 

kolem. A pak – pak už byla na neznámé planetě a vzteky zatínala zuby. 

Šipka opsala na divně zbarveném nebi krátký oblouk a dosedla pár metrů od Andoriel. 

Wraith otevřel kokpit a zůstal sedět uvnitř. 

Ája ho chvíli pozorovala, než se obrátila a vydala se na druhou stranu. Neudělala ani deset 

kroků, když ji chytil za rameno a prudce obrátil čelem k sobě. Vyprostila se z jeho sevření, 

couvla a založila si ruce před sebou. Zamračeně se dívala stranou. Zlost a lítost jí nedovolily 

se na Ace ani podívat. 

„Potřebuji s tebou mluvit. O samotě,“ řekl. „Mám pro tebe jeden návrh.“ 

Se znatelným úsilím povolila stisknuté rty. „Mohl jsi mi říct, že máš v plánu mě odvézt.“ 

Krátce se na něj podívala a hned zase pohledem uhnula. „Měl jsi mi to říct.“ 



Ace si povzdechl, ale jeho ústa rozvlnil malý úsměv. Andoriel právě jeho návrh svým 

chováním předběhla. Jenom na chvilku. Jenom do doby, než zavřela oči, aby napočítala do 

deseti. Zhluboka se nadechla a podívala se Wraithovi do očí. 

„Jaký návrh?“ zeptala se. Ty mi chceš dělat návrhy?“ Pozvedla obočí. 

„Ne jenom já,“ odpověděl vážně. 

Andoriel polkla a zacukalo jí v koutcích úst. „A kolik vás bude?“ chtěla vědět. 

„Ostatní přiletí večer.“ Ustoupil stranou a pokynul jí, aby se vrátila k Šipce. 

Ještě zaváhala, ale nakonec spustila ruce podél těla a pomalu kolem něj prošla zpátky. 

Zlost se jí, jako vždycky, dlouho nedržela. Vystřídala ji zvědavost, kterou na sobě nechtěla 

nechat znát. 

Šel za ní a mhouřil oči nad představou, jak jiný se mu naskytne pohled, jestli Andoriel na 

jeho návrh přistoupí. Pastelkově růžové slunce se jí odráželo ve vlasech a tvořilo kolem její 

hlavy medově růžovou přilbu. 

Ace se zarazil. Najednou si nebyl jistý, jestli domyslel všechny detaily svého plánu. 

S přicházejícím večerem se všechno kolem začalo barvit z růžové do červené. 

U Šipky se Andoriel zastavila a opřela se o její křídlo. Zůstala k Wraithovi otočená zády a 

zamyšleně se dívala k obzoru. Ten pohled jí něco připomínal. Pomalu se obrátila. Ace stál na 

půl kroku od ní. 

„Už jsem tady byla,“ řekla a zvedla oči na oblohu nad jeho ramenem. 

Slunce bylo téměř celé za obzorem a měsíční světlo nabývalo na síle. Holá červená pláň 

plná kamenů, které vrhaly ostré stíny, jí byla matně známá. Vítr zvedl v dálce oblak prachu a 

hnal ho před sebou, aby jim ho celou hrst nasypal do očí. Andoriel zamrkala a zvedla ruku 

k Aceově hrudi. Tentokrát ji nepovalil ve snaze se nakrmit, jako kdysi v jeho sdílené 

představě, když se jí snažil trochu zkrátit čekání před útěkem z vězení. Položil svou dlaň na 

její a se skloněnými hlavami oba počkali, až se prachový vír přežene. 

Cítil, jak se jí ruka pod jeho zacukala a prsty mu zaryla hlouběji do kabátu. 

„Proč jsme tady?“ zeptala se tiše. Srdce jí nečekaně sevřel strach. Nejsou místa, kde se 

Wraithové rodí, také místy, kam chodí umírat? Nemohla si vzpomenout. 

Ace si její vyděšený pohled vyložil po svém. Telepaticky jí nic sdělit nemohl, protože to 

hned po přistání na planetě odmítla tak důrazně, až se rozhodl, že raději počká na její pokyn. 

„Nic ti nehrozí,“ ujistil ji. „Až přiletí Maya, všechno se dozvíš.“ 

„Maya?“ Andoriel byla zmatená čím dál víc. Mayu odnesl Ace v Šipce za Jamesem. 

Aktivně se toho účastnila a málem za to zaplatila vyloučením z expedice a odletem na Zemi. 

„Jsou tady,“ zvedl rychlý pohled někam za Ájinu hlavu. 

Andoriel se otočila. Malá wraithská přepravní loď přistála tak tiše, že ji přes sílící vítr ani 

nezaznamenala. Maya a James už byli na půl cesty k nim. 

Ani u jednoho z nich neproběhl proces změny až do konce. Jamesovy oči zůstaly matně 

modré a dodávaly jeho vzhledu klamavý mírný výraz. Maya měla ve vlasech hnědozlaté 

vlnící se pramínky a její výška zůstala stejná. Byla hluboko pod wraithským průměrem 

vzrůstu. Stravovací způsoby byly u obou dvou stejné. Živila je lidská energie. 

Se zdráhavou úctou pozdravili Ace. Na Andoriel pohlédli jenom krátce. Maya bez většího 

zájmu a James s tajeným hladem. 

Ace pokynul hlavou na pozdrav a ukázal stranou. Až v té chvíli si Andoriel všimla, že tam 

jsou čtyři kameny v přiměřené velikosti a tvaru, aby se na nich dalo celkem pohodlně sedět. 

Dva téměř u sebe obsadili Maya a James. Ace si sedl proti nim a Andoriel kousek stranou. 

Pohledem přejela po jejich malé skupince. Díky Aceově přítomnosti se cítila v bezpečí, i když 

pohled na dva podivně vyhlížející Wraithy byl matoucí a nutil ji k tomu, aby byla stále 

připravená k útěku. 

Ace mlčel. Čekal, až se všichni usadí a věnují mu plnou pozornost. Znovu se zamyslel nad 

tím, jestli se rozhodl správně. Pokud mohl soudit podle dvojice, usazené před sebou, nebylo 



proč váhat. Maya a James byli důkazem, že jeho postup funguje. Aspoň pro některé jedince. 

Krátce se podíval na Andoriel. I v červeném světle měsíce vypadala pobledle. Cítil, že se ještě 

pořád nesmířila se způsobem, jakým ji sem přivedl. Původně nechtěl se svým návrhem tolik 

spěchat, ale poslední události ho přiměly k rychlejší akci. Boj s replikátory a následné zajetí 

ve wraithském klonovacím zařízení v něm zanechalo pocit, že by neměl váhat. Maya a James 

byli naštěstí poblíž, a když jim navrhl setkání, souhlasili. A jedna z jeho lodí k nim měla 

podle pokynů doletět během půl hodiny. V té době už jistě bude mít od Andoriel odpověď na 

svůj návrh. 

Letmo se jí dotkl myslí. Neodtáhla se, jako předtím. S tichým povzdechem ho přijala. Už 

z ní nebyla cítit zlost, jenom smutek a také zvědavost.  

„Známe se na lidské chápání času docela dlouho,“ řekl jí. Mrkla. Z toho drobného pohybu 

nebylo jasné, jestli je to druh souhlasu nebo automatická reakce. Její tvář zůstala vážná. Ani 

drobný náznak úsměvu, který jí obvykle z očí téměř nemizel. Ace si pro sebe vzdychl. Vůbec 

mu to neusnadňovala. Díval se na ni a pokračoval: 

„V poslední době jsem se zabýval změnou. Vlastně jste mě na to přivedli vy - lidé 

z Atlantis.“ Obrátil se k Maye a Jamesovi. „Snažili se změnit Wraithy v lidské bytosti. Já to 

zkusil obráceně. Musím říci, že se mi to podařilo lépe, než Pozemšťanům.“ V hlase mu 

zazněla stopa sebeuspokojení. „Vy dva jste důkazem.“ 

Maya se na něj dívala přimhouřenýma očima. „Před mojí proměnou ses zapomněl zmínit, 

že jsem pro tebe pokusný králík,“ řekla ledově. „Ale na druhou stranu,“ pokračovala a 

malinko se usmála, „jsem dostala přesně to, co jsi slíbil.“ Položila ruku na Jamesovo rameno. 

„Můj návrh zní – staň se jednou z nás.“ Ace se znovu otočil k Andoriel. „Změním i tebe. 

Zůstaneš v mé lodi, jestli si to budeš přát. Nebo můžeš odejít kamkoli, kam budeš sama chtít. 

Nikdo a nic tě nebude omezovat.“ 

Ája pomalu zvedla pohled k jeho tváři. Před pár vteřinami jí hlavou bleskla myšlenka, že 

by mohlo jít o takový návrh, a hned ji zavrhla jako nemožnou. To by přece neudělal, 

pomyslela si. Udělal to. A ona teď musí rychle vymyslet, jak odmítnout nabídku Wraitha, 

který si přivedl pomoc, aby ji rychleji přesvědčil. Odvrátila oči stranou a zadívala se na rudý 

obzor. Věděla, jak těžce nesou Wraithové odmítnutí. Zvlášť od člověka. A tento Wraith nebyl 

výjimkou. 

Ticho na rudé planině se prohlubovalo. Hravě předčilo hluboké stíny vrhané měsícem a 

hrozilo, že se po planetě rozlije jako nekonečně temný Oceán Ticha. 

Maya se nahlas rozesmála. Pořád ještě se rukou opírala o Jamesovo rameno a pobaveně si 

měřila Ace a Andoriel. 

„Kdybyste se viděli!“ zavrtěla hlavou v údivu nad jejich výrazy. „Neměla o tom ani tušení, 

co?“ otočila se k Aceovi. Nad jeho zachmuřeným výrazem se znovu zasmála. „A ty jsi čekal, 

že bude nadšením skákat do výšky.“ To už bylo prosté konstatování. 

„A ty,“ podívala se na Áju. „Ani ve snu tě to nenapadlo, že ne? Proč taky. Proč by někdo 

chtěl dělat z lidí Wraithy?“ 

James k Maye otočil hlavu. „Tak vynikající nápad,“ vrátil se pohledem k Andoriel, „by si 

zasloužil aspoň odpověď.“ 

Ája se mírně pousmála na Mayu. Byla ráda, že to Ticho někdo prolomil. Kývla na Jamese 

a s nádechem se obrátila k Aceovi. 

„Tvoje nabídka je – ohromující, lákavá a… nepřijatelná.“ Rozhodla se nechodit kolem 

horké kaše, i když ji tentokrát kupodivu zavařil někdo jiný než ona. 

Aceovu odpověď přehlušil svist Šipky. Proletěla nízko nad zemí, dosedla co nejblíže a 

vystoupil z ní Wraith s maskou na tváři. Rozhlédl se a zamířil k nim. Pokynem hlavy 

pozdravil svého velitele. 

Ace vstal. Rychlý telepatický vzkaz mu na čele vykreslil vrásku. Otočil se k Maye a 

Jamesovi. 



„Informovali jste někoho o našem setkání?“ zeptal se zdánlivě klidným hlasem. 

Podívali se po sobě a zavrtěli hlavami. 

„Co se děje?“ chtěla vědět Maya. 

„Letí sem dvě wraithské lodě a neodpovídají na volání.“ Ace se otočil k zakuklenci a 

natáhl ruku. Wraith mu podal údaje, stažené na blanitou desku. Letmo na blánu pohlédl a 

otočil ji k Maye. 

Zakuklenec odstoupil a otočil tvář k Andoriel. 

Dívala se na něj a odhadovala, jestli je to ten, se kterým se honila po chodbách Aceovy 

lodi při své misi s retrovirem. Postavila se a udělala k němu dva kroky, pak se váhavě 

zastavila. Zakuklenec sklonil hlavu. 

„Zaku?“ zeptala se polohlasem a udělala další krok. 

Wraith couvl a přikrčil se. 

Ája se usmála. Byl to on. Takto začínali jejich honičky. Zakuklenec na ni čekal v některé 

z chodeb, které vedly poblíž jejího pokoje a v útěcích a pronásledování se každý den střídali. 

V očích jí zahrálo, když si vzpomněla, jak vždycky vypískla nadšením, než se dala na útěk. 

Její vzpomínky přerušil Ace. 

„Přestaň si hrát. Ty lodě tady budou do deseti minut. Nemáme čas.“ 

Otočila k němu hlavu. 

„A tvoje loď?“ zeptala se krátce. Nepochybovala, že má v záloze ještě nějakou, i když tu, 

se kterou jim pomáhal zničit replikátory, před chvílí Sheppardův tým rozbil o povrch planety 

a u té původní probíhala pomalá regenerace po ošklivé ráně, utržené v boji s wraithskými 

královnami. 

„Letí hned za nimi.“ 

„Třeba jsou jenom zvědaví,“ navrhla opatrně. 

„Nejsou.“ Aceovo prohlášení bylo krátké a jasné. Pochopila, že ví, kdo se k nim blíží, ale 

na její tázavý pohled nereagoval o nic víc, než na dotyk jejích myšlenek. 

Sklopila oči. Nechtěla na sobě dát poznat, že je vlastně za to vyrušení ráda. I kdyby 

znamenalo boj. 

Maya vytáhla Aceovi blánu s údaji z ruky a zadívala se na ni. Prstem se dotkla několika 

údajů a otočila tázavý pohled k Jamesovi. Naklonil se jí přes rameno, aby mohl lépe sledovat, 

na co ukázala. Ve tváři se mu usadil zvláštní výraz. 

„Mám návrh,“ řekl s očima upřenýma na Ace. „Zbavíme vás těch dvou lodí a ty nám 

řekneš, kde je teď Atlantis. Mezi Wraithy není její poloha známa od té doby, co uletěli před 

útokem satelitu replikátorů.“ 

„A proč si myslíš, že já její polohu znám?“ Aceův hlas zazněl ledovou zlobou. Ne proto, že 

by měl nebo neměl prozradit polohu Atlantis, ale proto, že si tvor, kterému vrátil život i 

družku, kladl podmínky, místo aby svému zachránci pomohl. 

„To je snad jasné,“ ušklíbl se James. Pak zaváhal. Možná toho chtěl za likvidaci dvou lodí 

moc. Rozhodl se, že sleví. „Tak dobře. Možná to nevíš. V tom případě se spokojím s jedním 

vzorkem. Jestli současní obyvatelé Atlantis nejsou chutní, nebudu se muset snažit o její 

nalezení.“ Pohled se mu stočil k Andoriel, stojící vedle zakukleného wraithského posla. 

Maya na Jamese překvapeně zírala. Pamatovala se, že se jí na Áju kdysi ptal, a ona ho 

odbyla nic neříkající poznámkou o divných Atlanťanech a jejich složitých vztazích. Od té 

doby se k tomu nevrátil a teď - Maya potřásla hlavou. Povzdechla si a otočila se k Aceovi. 

„Promiň. Potřebuju mluvit se svým přítelem.“ Kývla sotva znatelně na Jamese a zamířila 

mezi kamení z doslechu skupinky. Musí mu vysvětlit, že Andoriel není pokusný objekt. 

Kdyby byla, Wraith by se neobtěžoval něco jí vysvětlovat a žádat o svolení k přeměně. 

James se zamračil, ale po chvíli váhání ji následoval. 

Zakuklenec se mezitím přesunul tak, aby stál mezi Andoriel a Jamesem. Ace se za dvojicí 

skoroWraithů díval, dokud se nezastavila v blízkosti své lodi. Pak přistoupil k Zakovi a Áje. 



„Všichni tady mají nějaké tajné plány a záměry,“ řekl směrem k Andoriel. „Nejdříve se 

musíme dostat z planety do mé lodi, pak si ještě jednou poslechnu tvoji odpověď.“ Pohybem 

ruky Áju umlčel, než stačila reagovat. „Viděla jsi, jak daleko jsem ve svém výzkumu,“ pokývl 

hlavou k Maye, ale oči nespustil z Ájiny tváře. „Od doby její proměny uběhl už nějaký čas a 

můj přípravek je zase dokonalejší.“ 

„Vím, co mi nabízíš,“ řekla Andoriel a z toho, jak jí přitom klesla ramena, bylo poznat, že 

se její názor nezměnil. „Ještě to promyslím,“ slíbila. 

Věděla, že je to planý slib. Než by si začala brát životy lidí, raději by umřela hlady. 

Dívala se, jak Maya syčí na Jamese, on se na ni zlostně dívá a přitom se krčí pod jejími 

výčitkami. Skoro jí ho bylo líto.  

Lítost jí přešla ve chvíli, kdy se James vymrštil, prudce Mayu odstrčil a rozběhl se k jejich 

lodi. Maya zavrávorala, ale okamžitě zase získala rovnováhu a vydala se za ním. Dostihla ho 

u vstupu. Chytila ho za vlasy a stáhla zpátky mezi kamení tak prudce, že padl na záda. Než se 

vzpamatoval a zvedl, Maya už zavírala dveře. 

„Vezměte Šipky a schovejte se! Zkusím je zastavit,“ zavolala zmenšujícím se otvorem 

vstupu. James se k němu vrhl, ale bylo pozdě. 

Ace nezaváhal. Vklouzl do kokpitu Šipky a vznesl se. Zak ho následoval 

Maya se lehce odlepila od země a zamířila směrem, kterým se měly přibližovat lodi. 

James zůstal stát a zvedl oči k obloze. Sledoval, jak loď s Mayou nabírá rychlost, než mu 

zmizela z dohledu. Náhlý pocit prázdnoty, který se mu usadil v hrudi, neměl s wraithským 

hladem nic společného. Šipky se rychle snesly téměř kolmo dolů a po krátkém spuštění 

dematerializačních paprsků se i ony ztratily v černi noci. Na planetě zalité červeným světlem 

nezůstal jediný živý tvor. 

 

Maya seděla v pilotním křesle a sledovala údaje, v rychlém sledu naskakující na 

obrazovkách. Čekala, kdy přístroje zachytí přibližující se wraithské lodě. Za čelem s vráskami 

od přemýšlení jí naskakovala slova, která chtěla říct Andoriel. 

Kdyby do té nabídky mohla zasáhnout, řekla by jí, aby ji odmítla. Řekla by, že je stále 

těžší udržet si vědomí toho, co byla, a co považovala za svoji nedílnou součást. Lidství bylo 

proti wraithskému chápání universa tak složité, že by bylo mnohem jednodušší opustit ho 

úplně. Maya se ho vzdát nechtěla a také věděla, že by na to ani Andoriel nepřistoupila. 

V některých aspektech života byly obě stejné. 

Mayu s Jamesem k sobě poutala společná minulost a nyní také společná budoucnost. A 

přesto si Maya byla jistá, že by se na ní James nakonec nakrmil, kdyby zůstala člověkem. 

Dával jí to dost často najevo. Zvlášť v poslední době. 

Pokud měla možnost sledovat Ace a Andoriel, jejich vztah byl jiný právě vědomím, že Ace 

by Áje vědomě neublížil. Oba to věděli, i když se chovali, jako by si toho nebyli vědomi. 

Pořád doufala, že s Jamesem jednou k něčemu takovému také dojdou. 

 

Světelný signál jí vytrhl ze zamyšlení. Wraithské lodi se objevily na monitoru. Pomalu se 

přibližovaly k planetě a rozestupovaly se tak, aby mohly skenovat co největší část povrchu. 

Maya se neobtěžovala s pokusy o maskování nebo kontakt. Natáhla se k bočnímu panelu a 

zadala údaje potřebné k identifikaci Úlů. Pohrála si s řadou složitých příkazů a tiše se přitom 

pro sebe usmívala. Posádky lodí budou zmateně pobíhat a hledat chybu v navádění. A 

mezitím obě lodi pomalu odplují z dosahu planety. Ovládání se jim vrátí, až budou daleko za 

touto sluneční soustavou. Tou dobou už bude Maya s Jamesem i Ace a Andoriel dávno pryč. 

 

Ace a Zak zastavili Šipky za měsícem a Ace přes senzory sledoval, co se děje nad 

planetou. 



Mayina malá lodička se ani nesnažila maskovat. Nebylo to potřeba. Obě lodě změnily směr 

a vzdalovaly se k okraji této hvězdné soustavy. 

Jestli byla data kompletní, nedošlo k žádné komunikaci, k žádné akci, kromě krátkého 

výboje, který vylétl z Mayiny lodě směrem k oběma blížícím se kolosům. 

Sotva se Úly vzdálily, Maya se přiblížila k měsíci a poslala Aceovi krátkou zprávu. 

 

Přepravní loď i Šipky přistály v hangáru Aceovy lodě. 

Ace cestou na můstek uděloval stručné rozkazy. Maya a James šli za ním a rozhlíželi se. 

Občasným pohledem jeden druhého na něco upozornili, ale zdrželi všech hlasitých poznámek. 

Andoriel se Zakuklencem jejich malý průvod uzavírali. 

Na můstku Ace jednoduchým pokynem propustil obsluhu a zadal souřadnice dalšího letu. 

Andoriel k němu došla a nahlížela mu přes rameno. Maya s Jamesem zůstali stát uprostřed 

můstku a stále se rozhlíželi. 

Zak se postavil ke vstupu a sledoval velitele, připraven ke splnění každého rozkazu. 

Ace zkontroloval údaje a pak se obrátil k Maye a Jamesovi. 

„Nechcete mi něco vysvětlit?“ podíval se na Mayu. 

Nervózně trhla rameny a přešlápla. S jejími žlutými duhovkami a všeobecně dravčím 

vzezřením, které získala přeměnou ve Wraitha, to tvořilo matoucí kontrast. 

James očima líně jezdil po můstku a u ničeho se nezdržel déle, než pár vteřin. Tvářil se, že 

se ho velitelova otázka vůbec netýká. 

Ace je chvíli pozoroval, než se znovu zeptal: „Mám na to přijít sám?“ Jeho otázka zněla 

výhrůžně, přesto se mu opět nedostalo odpovědi. 

Otočil se k panelu a vyvolal na něm údaje ze Šipky, se kterou přiletěl. Začal studovat 

záznam z Mayina vysílání k cizím lodím. 

Andoriel se naklonila, aby na data dobře viděla a kývla, když Wraith poklepal na monitor 

prstem. Oči jí ještě jednou přejely po vyznačeném řádku a pak se obrátila k Maye. 

„Jsi opravdu dobrá,“ řekla se stopou obdivu v hlase. „Jenom nevím, jak jste se dostali do 

obou lodí.“ 

James zlostně vycenil zuby. „Všichni si pořád myslí, že jsi tady jediná, která něco dokáže,“ 

procedil k Maye. „Ale tohle byl můj nápad. Měli byste za něj být vděční.“ 

Ája se rychle podívala na Ace, než pokračovala: „Jsme samozřejmě rádi. Nejspíš o tvém,“ 

přehnaně se otočila k Jamesovi, „nápadu neví nikdo kromě dotčených lodí a nás?“ 

„To je přece účel,“ ušklíbl se James. „Co by to bylo za výhodu, kdyby o ní každý věděl a 

mohl zařízení odstranit.“ 

„Takže si velitel této lodi může být jist, že se na jeho palubě nic takového nenachází?“ 

Andoriel se tvářila klidně, i když jí stálo pořád více přemáhání. 

Maya vrhla na Jamese rychlý pohled a odpověděla dřív, než se stačil nadechnout. 

„Wraithové mají nedostatečné znalosti vlastních lodí k tomu, aby je mohli opravovat. Dalo 

by se říci, že v této galaxii máme mezi Wraithy na opravy vesmírných plavidel monopol. 

Jsme velice žádaní. Ale také velice zranitelní. Chceme jistotu, že nás Úly nezničí ve chvíli, 

kdy skončíme s jejich opravou. Zařízení, přebírající řízení lodí, je nenápadné a jeho primární 

funkce je jiná. Využíváme ho jenom, pokud nám hrozí nebezpečí. To, že byl velitel svědkem 

na dálku řízené úpravy kursu dvou opravených Úlů, je nepříjemné, stejně jako nahrání našeho 

příkazu do databáze jeho Šipky.“ Podívala se na Ace a pak se vrátila pohledem k Andoriel. 

„Odpověď na tvůj dotaz zní – ano. Velitel si může být jist. Na této lodi jsme opravy 

neprováděli. Není tu žádné naše zařízení“ 

„Takže,“ Ája se pokusila shrnout nové informace, „opravujete wraithské lodi a přitom tam 

instalujete ovládací zařízení s nadřazenými příkazy. Čistě z bezpečnostních důvodů, aby vás 

opravené lodi nemohly napadnout. V plavidlech, kde jste nic neopravovali, žádné takové 

zařízení není.“ 



Při její řeči se Ace otočil od panelu a zadíval se na Jamese. 

„To není všechno,“ řekl tiše. 

James neodpověděl. Modré oči schoval pod sklopená víčka a tvářil se zarputile. 

Maya pohledem těkala z jednoho na druhého. 

„Odejděte,“ pokračoval po chvíli Ace. „Máte zákaz vstupu na všechny moje lodě. Jestli ho 

nedodržíte, zemřete. Jděte. Hned.“ 

Maya s Jamesem vyšli z můstku, za dohledu Zaka nastoupili do své lodě a bez dalšího 

slova odletěli. Jenom Maya si neodpustila pár zmatených a zlostných pohledů směrem 

k Jamesovi. Vypadalo to, že jí zapomněl seznámit s některými svými plány. 

 

Andoriel stála vedle Ace se skloněnou hlavou. Honilo se jí toho v ní moc. Bylo tolik 

možností, jak zneužít zařízení na ovládnutí wraithských lodí, že jich nedokázala domyslet ani 

desetinu. Ace měl, na rozdíl od ní, o těch možnostech určitě jasnou představu. A myšlenku na 

změnu v jednu z těch bledých tváří, které ji nyní obklopovaly, raději pořád odsouvala. 

Ace odeslal data ze Šipky na vlastní počítač. V tom centrálním po nich nezůstala ani stopa. 

Na jeho pokyn nastoupila na můstek další směna. 

Musel Andoriel vzít za rameno a odvést, protože na jeho pokyn nereagovala. Vypadala, že 

je duchem někde úplně jinde. 

V prázdné místnosti, kde se zastavili, k němu konečně zvedla hlavu. 

„Poradíme si,“ ujistil ji dřív, než se stačila zeptat. „Víme, co hledat a na mých lodích 

rozhodně ti dva žádné úpravy neprováděli. Ani v poslední době na žádné nebyli. Kromě této.“ 

Trochu se zamračil a na dostupném displeji vyťukal několik příkazů. Pročetl pár řádků, které 

se objevily, a spokojeně přimhouřil oči. 

Obrátil se k Áje a zadíval se jí do smutných očí. 

„Nemusíš to udělat,“ ujistil ji. 

„Opravdu se nemusím stát Wraithem?“ zeptala se. 

Ace se ještě jednou pohledem dotkl displeje. 

„Možná bude lepší, když zůstaneš tak, jak jsi,“ povzdechl si. „Odvezu tě na Atlantis.“ 

Andoriel se po dlouhé době usmála. 

„Počkej,“ řekla a natáhla ruku k monitoru. „Můžu?“ 

Ace přikývl a sledoval, jak se jí prsty rychle rozběhly po klávesnici. Na obrazovce začala 

naskakovat krátká trasa letu. 

„Co bys řekl malému výletu?“ Andoriel se pořád usmívala. „Tuto planetu jsem nedávno 

našla v antické databázi,“ mrkla na Wraitha. „Je tam jeden starý opuštěný hrad, do kterého 

bych se ráda podívala. Uvítám tvoji společnost. Navíc je na jedné z oběžnic té soustavy 

Brána, tak nemusíte k Atlantis.“ Podívala se směrem ke dveřím. „Nevěřím Jamesovi. Mohl by 

nás sledovat. A opravdu nerada bych ho viděla na prahu svého pokoje.“ 

Ace zkontroloval údaje o poloze planety, kterou Ája zadala, a tiše si oddechl. Andoriel se 

už zase chovala jako obvykle. Rozhodl se, že bude lepší, neměnit ji, i když to pro něj 

znamenalo mnohem víc starostí o její bezpečí. 

„Takže výlet?“ zeptal se. 

Místností zazněl Ájin spokojený výdech. 

 

 

 



40. HRAD 

Ace stál nad kamennými schody a díval se dolů na Andoriel. Postupovala pomalu vzhůru. 

Po několika stech stupních jí ztěžkly nohy a teď, po více jak tisícovce, je zvedala se znatelnou 

námahou. Wraith se otočil a zahleděl se do dálky. Okolní kraj se před ním prostíral do 

nekonečna. Stál na nejvyšší hoře této země, ze které byl dokonalý výhled. Vítr mu odhodil 

pramen bílých vlasů na záda a zamrazil ho na tváři. Znovu se netrpělivě ohlédl po dívce. 

Zvedla hlavu a věnovala mu unavený pohled. Už se nezmohla ani na úsměv. Její nohy se 

automaticky zvedaly a ona postupovala výš a výš. Utřela si pot, který jí stekl do oka. 

„No konečně,“ vydechla a svalila se na kamenný obrubník vedle Ace. 

Sklopil k ní pohled a odhadoval, za jak dlouhou dobu bude schopná pokračovat. 

Nepřestávala ho udivovat. Vybírala si cesty na hranicích svých sil. Někdy i mimo ně. Její 

„dovolenou“ na planetě s iratuskými brouky málem nepřežili. Nebýt šťastné náhody a 

příchodu jedné kočičí rodiny, skončila by jejich životní energie pod kusadly hejna hmyzu. A 

když si vzpomněl na jejich rituální souboj, přejel mu po zádech mráz, který neměl nic 

společného s místním chladným počasím. Tahle slabá, téměř nesvéprávná osoba, ho dokázala 

zabít. Poslala ho za hranici smrti a pak ho přivedla zpátky k životu. Kde jí nepomohla síla 

těla, spolehla se na své přesvědčení a víru v nemožné. Vycházelo jí to. Aspoň prozatím. 

Natáhl k Andoriel ruku a pomohl jí vstát. 

Rozhlédla se a otřásla se zimou v mrazivém větru. Chytila se rukama za ramena a obrátila 

se ke zřícenině hradu, kam tak pracně vyšplhali. Aspoň ona se pracně vyšplhala. Ace se jako 

obvykle tvářil, jako na nedělní procházce parkem. Přesto nedal jediným slovem, jediným 

netrpělivým gestem najevo, jak ho její nemohoucnost zdržuje. Pochybovala, že by stejnou 

trpělivost dokázala projevit i ona. 

Znovu se otřásla zimou a vešla mezi polorozbořené zdi hradní brány. 

Ace se naposledy rozhlédl a vykročil za ní. Na vyhledávání nebezpečných dobrodružství 

měla výjimečný instinkt a tento hrad ji přitahoval jako magnet. 

 

Procházela se po nádvoří a pohledem zkoumala okna hlavní budovy. Mezi obočím se jí 

usadila vráska. Ještě stále se držela za ramena. Cítila, jak jí studí pot, stékající po těle. Bez 

dalšího rozmýšlení vstoupila do budovy. Těžká dřevěná vrata se dávno rozpadla a vstup  - to 

teď byla černá díra, polykající neopatrné příchozí. 

Doufala, že někde najde krb, kde by se dalo zatopit. 

Neohlížela se po svém společníkovi. Věděla, že jde za ní jako stín. Při příležitostech, jako 

byla tato, se spoléhal na její instinkt. Nebo ji chtěl jenom mít na očích, aby neprovedla 

nějakou hloupost. 

Vešli do haly a Ája se otočila vlevo. Aniž by zaváhala, vešla do pracovny s prachem místo 

knih či svitků a těžkým kamenným stolem. Stál na něm kovový tříramenný svícen. 

V prostředním rameni zůstal ohořelý zbytek svíčky. Pochybovala, že bude fungovat, ale 

přesto cvakla zapalovačem. Vyčnívající zbytek knotu se při prvním doteku plamene rozpadl, 

ale vosk povolil a v něm zatavený knot vydržel nápor času. Maličký plamínek nevydával 

téměř žádné světlo. Přesto svícen vzala a vydala se s ním na další prohlídku. Ace ji pozoroval 

a nijak do jejího počínání nezasahoval. 

Vystoupali po rozpadajících se schodech do patra. Ani tady nezaváhala. Rozlehlá místnost, 

původně zřejmě jídelna, sice měla zazděná okna, ale také měla ve svém čele krb. 

Andoriel k němu došla a sklonila se. Na roštu bylo naskládané dřevo. Ne rozpadající se 

jako to v bráně, ale čerstvě nasekaná polena s trochou třísek na podpal. Opatrně naklonila 

svícen a třísky jím podpálila. Pak ho postavila na krbovou římsu. 

Krb se rozhořel. Komín hučel, jakoby ho někdo před chvílí vyčistil, a celá jídelna dostala 

od plamenů teplý zlatavý nádech. 



Ace si prohlížel obraz nad krbem. Všechno na hradě podlehlo zkáze už kdysi dávno, jenom 

krb a obraz zůstaly téměř nedotčeny. Svíčka nestačila na osvícení obrazu. Jenom budila 

tušení, že skrývá portrét stojící postavy. 

Světlo z krbu vydávalo čím dál víc světla. Po stěnách jídelny se začaly míhat odlesky. Ája 

se otočila a zadívala se na zdi. 

„Dosáhneš tam?“ zvedla ruku, aby Aceovi ukázala konkrétní místo. 

„Ne. Ale ty ano,“ odpověděl, chytil ji zezadu v pase a lehce ji zvedl nad hlavu. Nesnášela 

to. Připadala si jako bezmocné dítě v rukou dospělého. Naklonila se dopředu a rukávem 

bundy přejela po silné vrstvě prachu na kovovém talíři, zavěšeném na stěně. Kov se zablýskal 

a po dalším pokusu o jeho očištění se rozzářil jako lucerna. 

„To by šlo,“ řekla si pro sebe Andoriel a ukázala o kus dál. „Támhle je další.“ 

Než obešli celou jídelnu, zbyl Áje z bundy špinavý hadr, ale místností se rozlévalo světlo 

jako za slunečného dne. 

Svícen splnil svou úlohu, zaprskal a zhasl ve chvíli, kdy se rozzářil poslední talíř. 

 Ája smutným pohledem přejela bundu, vyšla před jídelnu a pokusila se ji trochu vyklepat. 

Prach, který tím rozvířila, ji donutil ke kašli. Vrátila se zpátky a našla Ace, jak se upřeně dívá 

do rámu nad krbem. 

„Ale to je jako…,“ vypravila ze sebe udiveně a zvedla k obrazu ruku. Stejný se kdysi chvěl 

na zdi místnosti v Aceově lodi, vytvořený antickým holoprojektorem v její dlani. Tehdy byla 

přesvědčená, že je to její představa. Teď začala pochybovat o svých schopnostech a částečně 

také o svém zdravém rozumu. Jak mohla vytvořit obraz, který jistě existoval už několik 

století, aniž by ho kdy předtím viděla? Ušpiněná bunda jí vypadla z rukou. Došla k Aceovi, 

postavila se vedle něj a z pro ni neznámého důvodu ho vzala kolem pasu. Ve stejnou chvíli jí 

položil ruku kolem ramen. 

Zmateně se po sobě podívali. 

„Co se to tady děje?“ zavrčel Wraith a místo, aby ji pustil, přitáhl ji k sobě blíž. 

„Nemám tušení,“ zavrtěla hlavou a pak si ji opřela o jeho rameno. „Ale měli bychom s tím 

hned přestat,“ dodala. 

Nikdo z nich se ani nepohnul. Oči upírali na obraz, kde stál muž neuvěřitelně podobný 

Aceovi v bráně svého hradu a shlížel na kraj pod sebou. Jediný rozdíl byl v tom, že muž na 

obraze byl člověk a jeho dlouhé rovné vlasy měly barvu nejtemnější noci. 

Andoriel nevěděla, jak dlouho stála před obrazem, než se pustila Ace, přešla ke krbu a 

zvedla ruku, aby se dotkla rámu obrazu. Wraithovo varovné zasyčení přišlo pozdě. Po jejím 

dotyku se obraz zachvěl a muž z něj sestoupil na krbovou římsu. Lehce seskočil na zem, vzal 

Andoriel za ruku a zvedl ji ke rtům. 

„Děkuji, zachránkyně moje,“ řekl hlubokým hlasem. Aniž by si jí dále všímal, pokročil 

k Aceovi. Stanuli proti sobě a Áje se znovu zatajil dech nad jejich vzájemnou podobou. Muž 

z obrazu byl jako Wraithův pokřivený negativ. Ve stejném okamžiku přimhouřili oba dva 

muži stejným způsobem oči, aby se zhodnotili pátravým pohledem. Jeden žlutým, druhý 

modrým. Andoriel zamrkala. Byla by přísahala, že mezi nimi proběhl výboj. V místnosti 

zalité zlatým světlem ohně se mihnul černý blesk. 

„Půjdeme,“ obrátil se k ní Ace a s úsměvem natáhl jejím směrem ruku. 

Zaraženě stála mimo jeho dosah a oči jí těkaly z jednoho na druhého. 

„Počkej,“ řekla, když k ní Wraith pokročil, a otočila se k druhému muži. „Kdo jsi?“ 

„Zůstal jsem jen stínem toho, co jsem býval,“ řekl muž temně a váhavě, jakoby mu slova 

z úst vycházela jinak, než měl v úmyslu. 

„Když dovolíš, ráda bych se tady zdržela. Provedeš mě po svém sídle? Jakým jménem tě 

mohu oslovovat?“ 

„Jsem – to, co si budeš přát, má paní.“ Poslední dvě slova vyslovil s takovým důrazem, že 

se na něj Andoriel zahleděla ještě pozorněji. 



Ace došel k obrazu, chvíli se na něj díval a pak řekl: „Tady stojí, že je to Lord Christopher, 

poslední vládce a pán tohoto hradu.“ Otočil se k Andoriel a pokračoval: „Nech místní duchy 

odpočívat v pokoji. Neruš jejich smutný osud svou zneklidňující přítomností.“ 

„Smutný osud?“ Andoriel naklonila hlavu na stranu. „Obávám se, že jim ten jejich smutný 

osud ještě chvíli rušit budu. Aspoň, dokud nezjistím, co se tady vlastně děje. Tak tedy, můj 

pane, provedeš mě po svém sídle?“ Dívala se do chladných modrých očí Lorda Christophera. 

Sklopil je k zemi a pokynul rukou ke dveřím jídelny. 

„Ne,“ zavrtěla Andoriel hlavou a pokročila ke krbu. „Začni tady.“ Ukázala na prázdný 

rám. „Budu schopná vnímat tvé vyprávění, i když nebude od začátku. Kdo jsi byl v době 

vzniku tohoto úžasného obrazu?“ 

Lord Christopher jí stanul za zády. Očima sledoval žilku na jejím krku. Věděl, že by se jí 

teď mohl dotknout beze strachu, že by jí ublížil, ale zvyk byl příliš silný a zadržel jeho ruku 

dřív, než se pohnula. Jistě, dotýkal se jí i předtím, ale vždy se při tom musel přísně ovládat. 

Bezděčně se Wraith nikoho nedotýkal. Teď nebyl Wraith, ale jeho návyky zůstaly. 

Andoriel zatím pátrala očima po plátně. Ať měl Ace zrak jakkoli bystrý, nemohl přečíst 

něco, co nebylo nikde psáno. 

„Nemohu ti nic říct.“ Christopher mluvil tiše a smutně. Nezvedl oči, ani když se k němu 

obrátila. Plameny z krbu jí prosvěcovaly vlasy do ohnivé záplavy. Lidské oči, přestože 

nedokonalé, viděly tolik znepokojujících detailů. Konečně začal chápat, proč mluvil vetřelec 

v těle Wraitha o její zneklidňují přítomnosti, když Andoriel odrazoval, od prohlídky hradu. 

 „Andoriel, lásko, prosím, pojďme už. Čekají na náš návrat.“ Ace stál uprostřed místnosti a 

vztahoval k ní ruce. Ája se na něj podívala se strachem v očích. Rozdíly byly příliš patrné, 

aby je nevnímala. 

„Lorde Chris- můj pane,“ zašeptala. „Nikdy jsem ti tak nechtěla říkat, ale budu, když se 

vrátíš a budeš si to přát.“ V očích jí stály slzy. 

Tenké rty Lorda Christophera se zavlnily. „Víc se mi líbilo to druhé oslovení - Broučku.“ 

Také šeptal, ale jeho hlas zazněl radostnou spojeností. Až do této chvíle netušil, jak důležité 

budou jejich vzájemné ironické hovory pro budoucnost. 

Andoriel se šťastně usmála. Její Ace stál proti ní a díval se na ni divnýma modrýma očima. 

„Co má udělat? Jak ti mohu pomoci?“ ptala se. 

Wraith k nim došel. Ve tváři se mu střídala zlost a znechucení. 

„Jak dlouho mám na tebe ještě čekat, ženo?“ řekl přísně. „Nech toho proklatce a okamžitě 

mne následuj.“ 

Andoriel se na něj podívala s lítostí. „Nevím, co bych pro tebe mohla udělat, pane. Jistě ne 

to, co po mně žádáš. Nezáleží na formě, ve které se se svým společníkem nacházíme. 

Najdeme a poznáme se vždy.“ Otočila se k podobě Christophera. „Zůstanu s tebou.“ 

Lord Christopher neodpověděl. Nemohl jí prozradit tu jednoduchou věc, která by stačila 

k jeho návratu do vlastního těla. Přál si, aby to udělala, a zároveň se toho obával. Lidské 

vnímání, třebaže utlumené dlouhým spánkem v obrazu, bylo od toho wraithského odlišné. 

Chtěl ho poznat lépe. 

Wraith zasyčel a chytil Andoriel za ruku. 

Vykřikla a vytrhla se mu. Na paži se jí otevřela malá ranka. 

„To stačí! Ubližuješ jí.“ Lord Christopher se postavil mezi Ace a Andoriel. 

„Ona musí odejít se mnou,“ zavrčel Wraith. „Odejdeme tak, jak jsme přišli.“ 

Ája se vynořila zpoza Christopherových zad. „Ráda odejdu s tím, s kým jsem sem přišla. 

Vrať se, kam patříš.“ 

„Takovou moc já nemám,“ zvedl Ace hrdě hlavu a pohrdavě se na Andoriel podíval. 

„Kdo ji má?“ zeptala se klidně. 

Ace neodpovídal. Se založenýma rukama se zahleděl do plamenů krbu. 



„Ty ji máš,“ ozvalo se za Andoriel. Když se obrátila, Christopher si prohlížel dlaně svých 

rukou. Položila mu do nich své. 

„Víš jak?“ zeptala se. 

Přikývl, ale neodpovídal. 

„A nemůžeš mi to říct?“ pokračovala Ája. Polkla, když potřásl hlavou. „Už nechci dál 

hádat. Pamatuješ, jak jsme si povídali o pohádkách?“ Sledovala, jak k ní zvedl oči. Tolikrát si 

přála, aby měl Ace jinou barvu očí než žlutou. Teď pochopila, že by tu žluť nevyměnila ani za 

– za prince na bílém koni. Udělala pomalý krok blíž k Lordu Christopherovi. Zvedl jejich ruce 

jako štít. Zaváhala. Nejistota ji začala nahlodávat a zrazovala její rozhodnutí. Nemůže teď 

právě dělat chybu, kterou nebude moci napravit? Ustoupila, vyprostila ruce z Christopherova 

sevření a nerozhodně se rozhlédla. 

Hradní pán v Aceově těle stál před krbem a vyzařovalo z něj napětí. Na něco čekal a 

nechtěl na sobě dát poznat netrpělivost. 

Ája se dívala z jednoho na druhého. Aceovy čelisti se zatínaly nervozitou. Christopher 

klidně čekal na její rozhodnutí. Když zachytil její pohled, krátce se podíval na Ace a nepatrně 

mrkl. Jindy by si toho drobného pohybu víček ani nevšimla, ale teď pro ni byl jako startovní 

výstřel. 

Jedním dlouhým krokem stanula před krbem. Tak blízko, že cítila, jak jí jeho žár kroutí 

vlasy na zátylku do křehkých ruliček. Zvedla obě ruce, přitáhla si Aceovu hlavu a políbila ho. 

Čas se zastavil a všechno pohltila tma plná výkřiků hrůzy. Andoriel zavřela oči a přitiskla 

si dlaně na uši. 

 

Probudila se se svou špinavou bundou pod hlavou u vyhasínajícího krbu. Ace stál nad ní 

jako stráž a díval se na obraz nad krbovou římsou. Nepodíval se na ni, jenom jí podal ruku, 

aby jí pomohl vstát. Už zase se musel vší silou ovládat, aby byl dotyk dotykem a ne útokem. 

Raději ji nepřijala. Zvedla se sama a upřeně se zadívala na obraz. Vypadal stejně jako na 

začátku, jenom Lordu Christopherovi se ve vlasech objevil bílý pramen a jeho pohled byl 

ještě zachmuřenější. Otočila se k Aceovi. 

„Kdo jste, pane?“ zeptala se. 

„Ten, koho vidíš, Lísková Růženko.“ Zadíval se jí od očí a lehce se jí telepaticky dotkl. 

V cizím těle toho nebyl schopen. Ale jak se oba znovu ujistili, nepotřebovali telepatii, aby 

poznali jeden druhého. 

Jeho odpověď ji rozesmála. „Pojďme pryč,“ řekla, zvedla špičkami prstů bundu a nesla ji 

ven co nejdál od těla. 

Ace se naposledy podíval na muže na obraze. 

„Vlastně bych ti měl poděkovat,“ řekl polohlasem. „Jestli se někdy podaří to, o co se lidé 

z Atlantis snaží, aspoň trochu vím, co nás čeká.“ Otočil se a bez ohlédnutí odešel. 

 

Scházeli po schodech. Ace záměrně pomalu, aby mu Andoriel stačila. Každou chvíli se 

zastavoval a upozorňoval ji na něco nezajímavého v krajině. Když se to stalo popáté, 

znechuceně se na něj podívala. 

„Chceš tu snad trávit vánoce?“ zavrčela a rozběhla se dolů z kopce skoky přes dva schody. 

Ace ji několika rychlejšími kroky dohonil a zbrzdil na její rychlost. Oba dva zarazil rachot 

od hradu. Zastavili a otočili se. Hlavní budova se sesunula k zemi a nad ní vyšlehl jeden 

jediný jasný plamen s čepicí kouře na vrcholku. Plamen zmizel a kouř se zformoval do 

podoby tváře z obrazu. Nevznesl se k obloze, ale s jekotem proletěl těsně nad nimi. 

„Poslední šance minula,“ vřískal jedovatý hlas mlžnými ústy. „Propadl jsi peklu!“ 

Andoriel ležela na zemi a hlavu si zakrývala rukama. Ace se jenom přikrčil a nepřestal 

mrak sledovat, dokud ho nad loukou pod kopcem nerozfoukal vítr. 

„Můžeme jít,“ řekl a postavil Andoriel na nohy. 



„Něco mi pořád leží v hlavě,“ řekla, když se dostali pod nekonečné schodiště a zastavili se 

na okraji travnaté plochy. Nedívala se na Ace, ale k lesu rostoucímu opodál. „Proč jsem líbala 

Christophera ve tvém těle? V pohádkách ze Země bys to odnesl ty v Christopherově.“ 

„Myslíš podle pohádky s tím synem panovníka zakletým do obojživelníka? Tam šlo o 

změnu formy. Tady musela proběhnout výměna do správného těla. Podoba lorda Christophera 

měla po vystoupení z obrazu rychle pomíjející tvar, proto hledal náhradu. Když ji našel, 

nehodlal ji opustit. Musím přiznat, že mne překvapil, jinak bych to nepřipustil. Tvůj polibek 

způsobil, že se jeho duše uvolnila a já se mohl dostat zpátky. Potřeboval tě, aby mohl odejít z 

planety. Kdyby k tomu došlo, už by pro mne nebylo návratu. Skončil bych tady,“ rukou 

obkroužil louku, kde se stále proháněl vítr. 

Andoriel se otřásla a zvedla hlavu k obloze. 

„Kdy pro nás přiletí?“ zeptala se netrpělivě. Nechtěla tady zůstávat už ani vteřinu navíc. 

„Tam je,“ zvedl Ace ruku. Šipka z jeho lodi se přibližovala s tichým bzučením. 

Přistoupili blíž k sobě a čekali na dematerializační paprsek. 

 

Ája si úplně oddechla až v Aceově lodi. Pořád měla obavu, aby se s nimi na palubu nějak 

nedostal kousek Lorda Christophera. Vždycky měla to jméno ráda, ale teď svůj vztah k němu 

přehodnotila. Lord Christopher mluvící Aceovými ústy měl velikou šanci stát se její 

nejnovější noční můrou. 

Usmála se na Zakuklence, který na ně čekal u vstupu na můstek. Kdyby se ovládala jenom 

o trochu méně, skočila by mu kolem krku. To by byl poprask! pomyslela si spokojeně. 

O hodinu později stála před otevřenou Branou a právě ji napadlo, jestli po ní někdo nebude 

chtít hlášení ze setkání s Acem. Otočila k němu zamyšlený pohled a představila si, jak by se 

asi tvářili, kdyby napsala, že se Wraith změnil ve starověkého despotu z rozpadlého hradu, a 

jak mu pomohla se dostat zpátky do jeho těla. Na opuštěné planetě s Branou byli sami, tak si i 

Ace dovolil malý úsměv. Zamávala mu, odeslala identifikační kód a prošla na Atlantis. 

 

 

 

 

 



41. Dračí dech 

 „Opravdu bys mi to měl konečně vysvětlit.“ Maya stála uprostřed můstku malé přepravní 

lodi, kterou s Jamesem povýšili na loď opravárenskou, a ruce si dala v bok. 

James se na ni díval a vypadalo to, že jí jako obvykle neodpoví nebo převede řeč na něco 

jiného. Pak si s povzdechem sedl a sklonil hlavu. 

„Máš pravdu,“ řekl tiše. „Ale,“ narovnal se a v očích se mu kovově zalesklo, „proč bych 

vlastně měl?“ Už se zase tvářil neproniknutelně jako obvykle. 

„Jak to myslíš?“ Maya k němu udělala pomalý krok a ruce spustila podél těla. 

„Nejsi jako já. Nikdy nebudeš.“ James pořád seděl, teď už rovně, a díval se na Mayu mírně 

pohrdavým pohledem. 

„Ani ty nejsi, co jsi býval,“ odpověděla přezíravě. Jamesovy wraithské manýry ji občas 

unavovaly. „Musíme se o tom znovu dohadovat?“ 

James se mračil. 

„Možná bych měla řešení,“ řekla Maya tiše. Došla až k Jamesovi a lehce ho pohladila po 

vlasech. 

Pohnul hlavou, aby ten dotyk prodloužil a než ruku odtáhla, přejel jí rty po dlani. 

Maya si povzdechla a odstoupila. 

„Jaké řešení?“ Jamesův hlas zněl zastřeně, ale oči se mu pod přivřenými víčky blýskly. 

Zase se vyhne vysvětlení. 

„Zjistila jsem, že na jedné opuštěné planetě by se pro nás mohla najít pomoc.“ 

„Opuštěné? Jaká pomoc by mohla být na opuštěné planetě?“ 

Maya přešla k ovládacímu panelu a položila na něj prsty. Dobře věděla, že se James zase 

vyhnul odpovědi. Ale stejně tak ona nehodlala vysvětlovat jemu, že se obyvatelé té planety 

dokáží dobře skrýt. Wraithové po několika marných průzkumech označili planetu za 

neobydlenou a dál se o ni nezajímali. Tajemství léčivého doteku zůstalo skryto a mohlo 

sloužit těm, kteří ho potřebovali. 

Maya a James ho potřebovali více, než si byla zpočátku Maya ochotná připustit. Její snahy 

o sdílení života se u Jamese míjely účinkem. Užíval si volnosti a Mayou se nenechal 

ovlivňovat. Stejně jako všechny ostatní i ji využíval ke svým cílům, o které se s ní nehodlal 

podělit. 

„Je tam něco, co by mohlo odstranit rozdíly. Byli bychom oba stejní. Aspoň doufám,“ 

dodala a otočila se zpátky k němu. Čekala na jeho rozhodnutí. S takovým zásahem museli 

souhlasit oba, protože si nebyla jistá, jestli pro léčitelku bude možný zásah do jejich těl ve 

prospěch lidské nebo wraithské genetické části. 

„Nějaká opuštěná technologie? Něco, co Wraithové přehlédli nebo uznali za nepotřebné?“ 

James požadoval více informací a Maya pořád váhala, kolik mu jich může poskytnout. 

„To budeme muset zjistit. Můžeme si udělat výlet a prozkoumat opuštěnou planetu. Práce 

počká,“ rozhodla se nakonec pro pravdivou lež. 

„Výlet. Hmm.“ James se otočil ke svému panelu a poklepal prsty po jeho okrajích. „Zásob 

máme dost, energie pro loď také,“ uvažoval nahlas. „Výlet,“ opakoval. Otočil hlavu k Maye a 

usmál se na ni. „Uděláme si výlet.“ 

 

„Nejste tady vítáni!“ Stařena se s obtížemi narovnala a pevněji se opřela o zkroucenou hůl 

se širokým koncem. 

„Říkala jsi, že je ta planeta opuštěná,“ syknul James na Mayu, ale oči nespustil ze staré 

ženy, která se před nimi objevila ani ne hodinu potom, co přistáli a opustili svoji loď. 

Maya jenom pokrčila rameny. 

„Hledáme pomoc,“ oslovila ženu. „Nechceme vám ublížit.“ 

„Nejste tady vítáni,“ opakovala stařena už tišším hlasem a její pohled sklouzl stranou. 



Maya a James cítili, jak je něco pevně uchopilo v pase, a vznesli se do vzduchu. Výdech 

plný úlevy, který splynul z úst ženy, už neslyšeli. 

James se kroutil ve snaze se vymanit ze sevření. Maya jenom trochu natočila hlavu, aby 

viděla vzhůru. 

Nad ní se zlatě a rudě leskly šupiny nějakého okřídleného tvora. Svíral je v drápech 

předních nohou a stoupal s nimi stále výš a výš. 

James sebou konečně přestal házet. Země už byla příliš vzdálená na volný pád. 

Maya si užívala let a zvědavě si prohlížela krajinu pod sebou. Lesy a skály se střídaly 

v nepravidelné barevné mozaice. Nikde nezahlédla stopy osídlení. Místní obyvatelé se 

opravdu uměli dobře skrýt. 

Jejich nedobrovolný let skončil uprostřed šedých skal v široké a tmavé jeskyni. 

Drápy je pustily asi metr nad zemí a hned za nimi dopadly mezi kamení. Tvor složil křídla 

a Maya si ho mohla lépe prohlédnout. Vypadal jako obrovský ještěr z pohádek, které jí 

v dětství vyprávěla matka. Zelené zářící oči sledovaly každý pohyb obou unesených. 

James nehodlal čekat na další ještěrovu akci. Rozběhl se k východu z jeskyně a chystal se 

zmizet mezi skalami dřív, než kdokoli stačí zareagovat. Nedoběhl. Ještěr sklonil hlavu a 

zasyčel. Jamese se ani nedotkl, ale jeho dech ho omráčil. James udělal ještě dva vrávoravé 

kroky a zůstal ležet na prahu jeskyně. 

Maya udělala pohyb, značící, že se k němu chce rozběhnout, ale pak se váhavě zastavila. 

Zelené oči se k ní bleskově obrátily. Sedla si a sledovala Jamese. Po pár vteřinách se mu hruď 

znatelně zvedla dechem a Maya úlevou vydechla. 

„Už jsou tady,“ ozval se pod jeskyní tichý hlas. „Podívej, ten je zvláštní.“ Na hraně skály 

se objevila ruka a nadzvedla Jamesovu hlavu. Za rukou se ukázal i zbytek těla mladé ženy. 

Vytáhla se do jeskyně a pomohla nahoru té, se kterou mluvila – dívence s dlouhými světlými 

vlasy. 

Žena se sklonila nad Jamesem a dívka došla k Maye. Zároveň s ní se k sedící poloviční 

Wraithce přiblížila i hlava ještěra. 

„Kdo jsi?“ zeptalo se děvče. 

Jmenuji se Maya. A kdo jsi ty?“ 

„Já jsem Zoe. Co tu chcete?“ prohlížela si Mayu s hlavou trochu na stranu. 

„Hledáme pomoc.“ Maya se podívala ke vchodu do jeskyně, kde žena jednou rukou držela 

Jamese za zápěstí a druhou mu položila na čelo. 

„Co to dělá?“ kývla tím směrem Maya hlavou. 

Zoe si trochu teatrálně povzdechla a protočila oči. „To určitě neuhodneš,“ řekla. „A 

vstávej. Jdeme odtud. Už jsme tady byli dost dlouho.“ 

Otočila se k ještěrovi a zvedla ruce, aby ho poškrábala na citlivém nosu. Slastně přimhouřil 

oči a pak se o Zoe jemně otřel hlavou. 

Maya pomalu zvedla ruku a dotkla se jeho šupinaté kůže. Přejela po ní dlaní. Tak příjemný 

pocit už dlouho neměla. Kontakt s ještěrem byl uklidňující. Nepřemýšlela o tom, co dělá, 

jenom se o něj opřela celým tělem a s hlubokým nádechem zavřela oči. Z příjemného 

polospánku ji vyrušilo dušené chichotání. Zamrkala, aby se jí podařilo odlepit víčka od sebe. 

Zoe ještě pořád hladila ještěra na hlavě a pobaveně ji pozorovala. 

„Už půjdeme,“ řekla, když si všimla, že Maya otevřela oči. „Ale tvého přítele necháme 

raději spát,“ dodala ještě a vykročila k ústí jeskyně. 

Maya naposledy přejela rukou po ještěrovi a vydala se za ní. Cítila, jak ji zelené oči 

sledují, dokud nezmizela za hranou skalního otvoru. 

Jeskyně byla ve skále jenom pár metrů od země. Pod ní několik jednoduše oblečených 

mužů pomáhalo ženě sundat Jamese. Položili ho na nosítka a odnášeli stezkou mezi skalami. 

Žena, která přišla se Zoe šla první, Maya a Zoe jejich malý průvod uzavíraly. 

 



„A s takovým zásahem byste souhlasili oba dva?“ 

Žena, která je našla v jeskyni, se jmenovala Džita a byla léčitelkou, kterou hledali. Seděla 

proti Maye a nedůvěřivě si ji měřila. Chodili za ní s nejrůznějšími problémy, ale s takovým se 

ještě nestkala. Člověk a Wraith, oba napůl přeměnění v rasu toho druhého, byli rozhodnutí 

podstoupit složitý zásah, aby byli stejní. Bylo jim jedno, jestli z nich budou lidé nebo 

Wraithové. Možnost, že je léčitelka bude moci změnit jenom jedním směrem, bez ohledu na 

jejich přání, vzali v úvahu a smířili se s ní. Kterýkoli ze životů, ať už lidský nebo wraithský, 

byl lepší než stav, ve kterém se nacházeli v současnosti. 

Džita vyslechla příběh Mayi a probudila Jamese, aby slyšela i jeho verzi. 

V údivu vrtěla hlavou nad pokusy Atlanťanů s retrovirem. Vzpomněla si na jejich 

návštěvu. Zvlášť dva z nich jí utkvěli v paměti. Erin se schopnostmi prastarých bytostí, 

skládajících se pouze z energie, které Džita znala jenom z vyprávění, a Ronon. Nemluvný 

válečník, připravený k okamžitému útoku nebo útěku ve spánku i v bdělém stavu. Oba dva 

byli svým způsobem výjimeční a Džita byla ráda, že se Zoe rozhodla ponechat je v jejich 

vesnici s nemocným Nicholasem, když všechny ostatní návštěvníky z Atlantis poslala zpátky, 

odkud přišli. 

Erin dál tajila svoji sdílenou podstatu, ale Ronon se pod vlivem okolí změnil téměř 

k nepoznání. Stačily tři dny, aby ho našla sedět u blízkého potoka, obklopeného klubkem dětí, 

které učil vázat z dužin rákosu košíčky. Tenkrát tiše odešla a celý zbytek dne se usmívala. 

Byla zvědavá na večer, kdy se scházela s Erin i Rononem u Nicholasova lůžka, aby jim 

sdělila nejnovější pokroky v jeho léčbě. Ronon se slůvkem nezmínil o svém odpoledním 

programu a Džita se k němu také nevrátila. Nicholas se rychle uzdravoval a další den všichni 

odešli na Atlantis. Od té doby o nich neslyšela. 

„Jedno je jisté,“ přerušila Maya její vzpomínky. „Takto už dál nemůžeme pokračovat.“ 

Položila ruku na Jamesovo rameno, jakoby u něj hledala oporu. Zvedl hlavu, aby se jí podíval 

do očí. 

Džita si je znovu zkoumavě prohlédla. Vstala a přešla za ně. Nejdříve položila ruce na 

ramena Maye, potom Jamesovi. Se zavřenýma očima vnímala jejich energii a zkoumala, 

kterým směrem se mohou vydat oba dva. Dlouho jí trvalo, než se vrátila zpátky a usadila se 

proti nim. 

„Bude to složité,“ řekla tiše. „Složitější, než jsem se domnívala. Budu muset požádat o 

pomoc. Ani tak si nejsem jistá výsledkem.“ Podívala se ke dveřím. V jejich rámu stála Zoe se 

starou ženou, kterou potkali na planetě jako první. 

Maya si uvědomila, že žena nebude tak stará, jak vypadala na první pohled. Náročné léčení 

ostatních si na ní vybralo daň. Zbrázdilo ji kůži vráskami a schýlilo postavu k zemi, ale její 

oči zůstaly jasné stejně jako mysl. 

„Takovou žádost o pomoc jsem nečekala ani já,“ řekla pomalu žena. „Jsem Beata, nejstarší 

z léčitelek. Pomohu vám.“ 

„Znáte mě,“ pokrčila Zoe rameny. „I já vám pomohu.“ 

James celou dobu po probuzení mlčel, kromě odpovědí na Džitiny otázky. Přimhouřenýma 

očima sledoval, jak se obě příchozí postavily za sedící Džitu a podrobně si je prohlížel. 

„Opravdu si myslíš,“ otočil se k Maye, „že tři lidské ženy nám mohou pomoci? Nedokázal 

to ani ten wraithský vědec. Upravil nás, to ano. Ale ne dostatečně. Tito,“ s pohrdáním kývl 

stranou, „lidé nejsou mocnější než on.“ 

„Přijmu jakoukoli pomoc. Ty ne?“ zeptala se ho Maya. „Když to nešlo wraithskou vědou, 

třeba nám pomůže lidská víra v nemožné. Pamatuješ se, co dokáže?“ 

James se na ni zamračil. Nemusela mu připomínat, že doby, kdy lidi bral jenom jako 

potravu, minuly s jeho proměnou v jednoho z nich. Díky tomu se potkal s Mayou. Už nikdy 

se nevrátil úplně do wraithské podoby. Tak dlouho si bral doktorův lék na proměnu Wraithů 

v lidi, že se nedokázal změnit zpět ani za pomoci wraithského vědce Ace. Maya měla pravdu. 



Wraithská věda jim pomohla přidat Maye dost z wraithských genů na to, aby ji přestal 

považovat za jídlo, a jeho zachránila před smrtí, ale zcela přeměnit je nedokázala. 

„Pamatuju,“ povzdechl si. Tomu zvláštnímu vztahu, který k Maye cítil, se bránil, co mu 

síly stačily, a stejně mu to nebylo nic plané. A nezáleželo na tom, jestli byl Wraith a ona 

člověk nebo byli oba na půl cesty odnikud nikam. „Máš pravdu. Úpravy nám nepomohou. 

Potřebujeme rázný zákrok. Jste ho schopné?“ otočil se ke třem ženám. 

„Ano,“ řekla Beata. „Ale musíme se spolu poradit na nejlepším postupu. Zůstaňte tady.“ 

Všechny tři léčitelky odešly z místnosti. 

„Nebude cesta zpátky,“ řekla Maya důrazně. Nebyla si jistá, jestli James pochopil všechny 

důsledky, které budou následovat po tak drastickém zásahu do jejich těl. 

James se na ni zašklebil. Bylo mu to jasné, i když si už nedokázal představit, že by prožil 

zbytek života jako člověk. Utěšovalo ho vědomí, že v tom případě by nejspíš byl zbytek 

života snesitelně krátký. Hlavou mu matně blesklo, že když bral lék doktora Becketta, 

nepřipadal mu lidský život tak strašný. Po proměně zpátky ve Wraitha, třebaže nedokonalé, se 

mu to tak jednoduché nezdálo. Ale kterákoli radikální možnost byla lepší, než to, čím 

s Mayou procházeli v současnosti. 

Než stačil reagovat na Mayinu důraznou poznámku, Beata, Džita a Zoe se vrátily. 

„Ještě stále nevíme, na kterou stranu se přikloníte,“ začala Džita. „Ale jedno je jisté. Pokud 

se z vás stanou Wraithové, nesmíme ohrozit naši planetu. Jako lidské bytosti tu s námi můžete 

zůstat, pokud budete chtít, nebo odejít kamkoli jinam. Jako Wraithy vás uspíme až do doby, 

kdy budete moci odletět. Zmizí všechny vaše vzpomínky na toto místo a zůstane jenom 

hluboká nejasná obava z návratu do této části vesmíru.“ 

„Kolik vzpomínek zmizí?“ chtěla vědět Maya. 

„Všechno o tomto místě, planetě, o nás i o léčivém doteku,“ upřesnila Beata. „Budete si 

myslet, že jste jako Wraithi vznikli. Nebudete mít žádné pochybnosti o své totožnosti.“ 

„A jako lidé?“ zeptal se James. 

„Můžete prožít klidný a spokojený život zde, odletět ve své lodi nebo projít Portálem, kam 

si budete přát. Vzpomínky na vaši wraithskou část vám zůstanou, ale budou zastřené.“ Džita 

jim při mluvení pokynula k odchodu a odvedla je do místnosti, připravené na noční 

odpočinek. 

„Tady zůstanete do rána. Pokud si to nerozmyslíte, za svítání začneme.“ Ve dveřích se 

ještě otočila. „Nevycházejte z této místnosti, jestli se chcete zítřejšího svítání dožít,“ řekla 

přísně. Ve vesnici nemohli potřebovat dva hladové Wraithy plížící se nocí. 

 

Maya položila Jamesovi hlavu na rameno. Oči jí ve tmě zářily jako dvě žlutá světélka. 

Nejistota dalšího dne je přiměla hledat útěchu v blízkosti toho druhého. Nevěděli, jestli se 

k sobě ještě někdy takto přiblíží. Jako lidské bytosti jistě ano, ale jako Wraithové povedou 

každý svůj další život v rámci napůl hmyzího společenství ve fyzickém osamění. 

 

„Nejde to,“ zavrčela Zoe po dvou dnech usilovného snažení o začlenění Mayi a Jamese do 

lidského druhu. 

„Nejde,“ povzdechla si Beata. Unaveně si sedla do křesla s vysokým opěradlem a zavřela 

oči. „Nemůžeme z nich udělat lidi, i kdybychom se sebevíc snažily.“ 

Džita stála s rukama opřenýma o spodní rám okna a zamyšleně se dívala do krajiny. 

„Pořád máme na výběr,“ řekla tiše. „Můžeme z nich udělat Wraithy. Jak jsme se 

přesvědčily, to je možné u obou. Nebo se nemusí probudit vůbec.“ Otočila se do místnosti a 

s nešťastným výrazem se podívala za Zoe a Beatu. „Kdybych měla na výběr já, neváhala 

bych. Cokoli jiného je lepší než být Wraithem.“ 



„Ale oni to tak nevidí,“ namítla Zoe. „Jejich jedinou prioritou je přežití. A je jim jedno, 

v jaké to bude podobě, pokud budou spolu. Ohrozí nás ještě méně, než ostatní Wraithové. 

Budou se tomuto místu ve vesmíru vyhýbat, jako kdyby bylo plné jedu.“ 

Obrátily se k Beatě. 

„Obě máte pravdu,“ řekla a otevřela oči. „Nedokážeme je proměnit v lidi. Alespoň ne oba 

dva. A oni si přáli být stejní. Jediná možnost, jak splnit jejich přání, je udělat z nich Wraithy a 

ohrozit tak množství lidí, které za svůj další život připraví o energii.“ Zhluboka se nadechla. 

„Do rána si odpočineme, potom bude rozhodnuto, jak pokračovat.“ 

Džita se dotkla čela Mayi i Jamese, aby jejich umělý spánek ještě pokračoval. Přesto celou 

noc u dveří stála hlídka. 

 

„Opatrně.“ Zoe sledovala, jak muži položili nosítka s nehybnými postavami Mayi a Jamese 

na skalní plošinu a rychle se vytratili. V tomto ročním období bylo ve vsi mnoho práce. 

Beata a Džita se vydaly na cestu za úsvitu. Teď byl večer a Zoe se chystala na trochu 

zvláštní výlet. Všechny se po západu slunce měly setkat u vesmírné lodi, která už více jak 

týden stála na jejich planetě. 

Seděla vedle nosítek a dívala se do kraje pod sebou. Domky vesnice byly dobře kryty pod 

rozložitými větvemi stromů. Navíc je chránila neviditelná bariéra, vytvořená před dávnými 

časy, takže z planety nebylo možné zachytit žádné známky života. Tu bariéru udržovaly právě 

léčitelky. Každý rok musela jedna sestoupit do hlubokých jeskyní pod pohořím a zásahem do 

složitého mechanizmu bariéru zaktivovat na další období. 

Políčka s plodinami byla tak malá a tak podivných tvarů, že se ztrácela v ostatní vegetaci. I 

Portál chránila bariéra. 

Pokud mohla Zoe posoudit podle vlastního klidného života, i když byl zatím krátký, 

bariéra byla to nejlepší, co je mohlo potkat v galaxii plné nepřátel. 

Ze zamyšlení jí vytrhl přílet ještěra. Třikrát za sebou rychle mávl křídly, aby udržel 

rovnováhu na plošině, kde pro nosítka a sedící Zoe už nebylo mnoho místa, a pak jeho zadní 

nohy prudce dopadly mezi kamení. 

Zoe se zvedla a po přední noze se mu vyšplhala za krk. Nosítka zůstala na zemi, když se 

drak vznesl se dvěma bezvládnými těly mezi drápy předních nohou a malou postavičkou, 

usazenou mezi ostny na hřbetě. 

 

„Jsi vzhůru jenom na chvilku,“ uslyšela Maya nad sebou. Ležela na tvrdém kamení a 

nemohla se pohnout. Cítila, jak jejím tělem proudí chvění. Její vnímání se změnilo. Zbytky 

vzpomínek odplouvaly a zanechávaly za sebou jenom ostré zvířecí smysly. 

„Než znovu usneš, chci, abys ještě jednou potvrdila, že jsi si jistá. Budeš taková, jako 

James nebo nebudeš vůbec. Rozhodni se.“ 

„Jako James,“ vypravila ze sebe s námahou. Její hlas nebyl o mnoho víc než hlubší výdech. 

„Slyšely jsme tě. Teď znovu usneš. Až se probudíš, budeš někdo jiný.“ 

Džita se narovnala a podívala se na Zoe a Beatu. 

„Potřebovala jsem se znovu ujistit,“ řekla s trochou smutku v hlase. 

Beata vážně přikývla, Zoe netrpělivě přistoupila k ležícím tělům. 

„Mohly bychom s tím pohnout?“ zeptala se. „Prosím,“ dodala hned. Věděla, že Beata je 

cestou k lodi Mayi a Jamese unavená, ale vlastní netrpělivost ji poháněla k rychlému ukončení 

tohoto zásahu. 

„Ano. Teď je správná doba,“ řekla Džita a otočila se k drakovi. „Budeme potřebovat tvoji 

sílu a schopnosti.“ Posadila se mezi ležící těla Mayi a Jamese. Vedle Mayi z druhé strany si 

sedla Zoe, vedle Jamese Beata. Ještěr zvedl hlavu a zadíval se na Džitu. Ta se ještě jednou 

rozhlédla a kývla hlavou. 



Drak se sklonil a postupně vypustil namodralý oblak dechu na Jamese a na Mayu. Ženy 

položily ruce na hlavy ležících. 

Zoe zůstala klidná, soustředěný výraz ve tváři vystřídalo uvolnění a Mayu pustila. 

Beata se mračila. 

„Ještě jednou,“ požádala polohlasem. 

Džita stáhla ruku z Mayi a zaměřila se jenom na Jamese. 

„Ano. Ještě jednou,“ souhlasila. 

Drak se znovu s výdechem sklonil. 

„Hotovo,“ řekla Džita po chvíli. Narovnala se v sedu a podívala se na Beatu. Na ženě bylo 

vidět, že ji vynaložená námaha připravila o víc sil, než si byla ochotná připustit. 

„Čeká tě dlouhý odpočinek,“ usmála se na Beatu. „Vezmu si teď Zoe na starost sama.“ 

„Možná delší odpočinek, než si myslíš,“ zamumlala Beata tak, aby ji nikdo neslyšel. 

Unaveně se sesunula ke straně a zavřela oči. Cítila, jak kolem ní krouží energie a lehce se jí 

dotýká. Poprvé za celý svůj život si nebyla jistá, jestli jí dokáže vstřebat dost k obnovení svojí 

životní síly. 

 

Maya se probudila v pilotním křesle lodi. V hlavě jí zvonila jediná myšlenka: Musí z této 

nebezpečné oblasti co nejrychleji pryč. Automaticky se ohlédla vlevo za sebe. Ten druhý ležel 

na podlaze a nejevil žádné známky života. Zamračila se. Bude to muset zvládnout sama. 

Zkontrolovala uzavření všech vstupů a zapnula motory. Zvýšila jejich tah a cítila, jak se loď 

odlepila od země. Vrhla poslední letmý pohled na obrazovku, kde byla krajina, monitorovaná 

venkovním senzorem, a jejich plavidlo se ponořilo do hustých mraků, aby vzápětí vyletělo 

nad planetu a ztratilo se v černi vesmíru. 

Maya klidně vydechla až ve chvíli, kdy měli tu nebezpečnou sluneční soustavu daleko za 

sebou. Pak teprve se krátce zamyslela nad nepravděpodobným obrazem, který zahlédla při 

pohledu z lodi. Zlatě a rudě se lesknoucí tělo obrovského ještěra, jak krouží kolem lodi, a na 

jeho zádech tři malé postavičky, které se křečovitě drží jeho dlouhých hřbetních ostnů. 

Maya potřásla hlavou a vyhnala z ní takovou divnou představu. 

Ten druhý se konečně pohnul a vstal z podlahy. Nahlédl své družce přes rameno a pak si 

sedl na své místo po její levici. 

Otočili se k sobě a zkoumali se dlouhým pohledem. Oba dva byli téměř k nerozeznání. 

Wraith a Wraithka. 

 

Džita přidržovala Beatu na dračím hřbetě. Let byl naštěstí krátký. Ještěr je donesl až před 

její dům a pak odletěl do své skalní jeskyně. 

Džita se Zoe celý zbytek noci proseděly u lůžka, kde ležela bez pohybu Beata. Až k ránu 

se její dech prohloubil a do tváře se jí vrátila barva. 

Zoe se stočila do klubíčka a usnula v okamžiku, kdy se ujistila, že už Beatě nic nehrozí. 

Džita si sedla na okno s odvarem z bylin a střídavě sledovala dvě spící osoby a příchod 

svítání. Přemýšlela, jaký život povede Maya mezi Wraithy. 

 

 

 

 

 



42. Staré pověsti wraithské 1 : O velkém stěhování 

Nadine se u stolu zavrtěla. Podívala se ke dveřím a pohodlně si opřela nohu o kontejner se 

zásuvkami. Naklonila se, aby lépe viděla do počítače a vzdychla si. Původně seděli 

v místnosti tři. Po dvou měsících tam zůstala sama a všichni ostatní na ni, zdá se, zapomněli. 

Kdyby věděla, co ji čeká v jiné galaxii, tak by – tak by sem přijela stejně. Nabídku 

k pobytu na Atlantis by neodmítla, ani kdyby se do Města měla vydat pěšky. 

Pohled jí zaletěl skrz okno na nekonečnou modř oceánu a oblohy. Usmála se. Nikdy jí 

neomrzelo sledovat zpěněné vlny narážející do mola, lety těch malých vznášedel, kterým 

říkali Jumpery, a domorodce s vážnými tvářemi vstupující do Hvězdné Brány, aby navštívili 

své obchodní partnery. 

Znovu se vrátila k počítači. Bylo to už deset týdnů, jestli počítala správně, co jí velitelka 

základny Samantha předala soubor ke zpracování a přidělila dva pracovníky na pomoc. 

Pracovníci byli postupně odvoláni k důležitějším činnostem a Nadine se stále probírala textem 

a nevěděla, jak s ním nejlépe naložit. 

Text z jeskyně na neznámé planetě jim poslala jedna z místních knihovnic. Kromě studia 

nepřátelského druhu přímo v jejich středu, si našla čas i na malý výlet po planetě, nad kterou 

zrovna přelétali. Její zpráva o ‚dovolené‘, jak to nazvala, se Nadine zdála přímo úžasná. 

Znovu si pro sebe tiše vzdychla. Andoriel si užívala mezi brouky a kočkami a ona tu sedí nad 

zprávou z pradávné minulosti a neví si s ní rady. 

Informací bylo v textu dost, ale byly nezáživné a přeházené. Ten, kdo je řadil, používal pro 

Nadine neznámý systém. Podle jejího chápání souvislostí na sebe nic nenavazovalo. 

Zamračila se na obrazovku a sáhla po šálku s kávou. Poslední kapička, která zůstala na 

dně, byla hořká a ledová, až se z toho otřásla. 

„Brrr,“ zamumlala si pro sebe. „Na tohle by si měli spíš najmout vypravěče.“ Kývla hlavou 

k otevřenému souboru. 

Zarazila se s rukou nad klávesnicí a pak se rozesmála. Rázně odstrčila prázdný hrnek a 

vybrala na obrazovce prázdnou složku. 

Další tři dny nebyla k nalezení jinde, než ve své pracovně a pokoji. Čtvrtý den ráno 

zkopírovala soubor uložený v původně prázdné složce do tabletu a zaklepala na dveře 

velitelky základny Samanthy. 

„Nevím, jestli je to přesně to, co jste si představovali,“ začala, sotva zamumlala pozdrav, 

„ale lépe mi to nejde. Tady je první část.“ 

Položila před Samanthu tablet a čekala na ortel. Věděla, že si dovolila dost. Ale také 

věděla, že dobrých lingvistů je na Atlantis stálý nedostatek. A někdo s vypravěčskými 

schopnostmi se tam hodí vždycky. 

Sam se na tablet podívala a na tváři se jí usadil výraz úžasu. 

„Tohle tam bylo?“ zeptala se nevěřícně. 

„Ne úplně přesně takhle. Musela jsem celý text trochu přeházet, abych ho seřadila 

chronologicky tak, jak jsme zvyklí. Ale všechny údaje jsou správné.“ 

Samantha ji poslouchala jenom napůl. Pohled měla přilepený k tabletu. 

V kanceláři se rozhostilo ticho. 

Nadine klesla ramena stažená napětím z toho, jak Sam přijme její způsob práce, a začala se 

rozhlížet po místnosti. 

„Oh, promiň,“ trhla sebou Samantha, když už se ticho začalo zdát neúnosné. „Můžeš jít. 

Tohle mi bude nějaký čas trvat.“ 

Nadine se zvedla z křesla. Než vzala za kliku, Sam na ni zavolala: „A rozhodně pokračuj 

v podobném stylu.“ 

Nadine odešla a Sam se pohodlně opřela a natáhla si pod stolem nohy. Začala číst od 

začátku: 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O velkém stěhování 

 

Na vzdálené planetě Veitoně žili spokojení lidé. Jejich země byla krásná. Měla hluboké 

lesy plné zvěře, úrodná pole a řeky a jezera se spoustou ryb. 

Lidé na ní žili šťastně a o běh vesmíru se nestarali. To se však změnilo s příletem velkého 

nebeského korábu. Vystoupili z něj lidé vzhledem i mluvou podobní, jako Veitoňané, a začali 

vyprávět, že na tento svět přichází zkáza. 

Veitoňané jim nevěřili. Vždyť jejich země byla stejná jako vždycky. Úroda rostla a zrála, 

lovné zvěře i ryb byl dostatek. Mezi domy si hrály dobře živené děti. 

Nepřesvědčilo je ani tvrzení nebešťanů, že je přišli varovat a zachránit, protože jsou jejich 

vzdálenými předky. Proto rozumí jejich řeči a jsou si tolik podobní. Našli pro ně krásnou 

novou planetu, kde by Veitoňané mohli žít tak, jak jsou zvyklí. Ale Veitoňané nechtěli opustit 

své domovy a svá pracně obdělaná pole. Chtěli, aby nebešťané odešli a nechali je na pokoji. 

Nebešťané tedy po pár dnech odletěli. Obyvatelům Veitony nechali přístroj, kterým je 

mohli přivolat, kdyby se po příchodu zkázy rozhodli přece jenom se přestěhovat. 

Dalších pět let Veitona rostla a kvetla do krásy. Dříve kruté zimy pominuly a v temném 

období Veitoňanům sice chyběl dostatek slunečního světla, ale mráz jim nezalézal za nehty, 

jakmile vyšli z vyhřátého domu ven, a sněhu byla pouze slabá vrstva pro potěšení dětí. 

Přístroj od nebešťanů zůstal zapomenut v podkroví domu jednoho ze starších. 

Šestý rok se země začala třást, praskala a v jizvách, které po otřesech zůstaly, se hromadil 

jedovatý plyn. Syčel na polích, bublal v jezerech a všechno živé hubil. 

Veitoňané se ještě další dva roky snažili přežít. Hledali nové oblasti, nezasažené 

zemětřasem a jedy, které šly s ním. Ale zkáza je dostihla všude. Z několika desítek hustě 

osídlených vesnic zůstala počtem obyvatel stěží jedna, když si stará žena Catrade vzpomněla 

na přístroj, který měl přinést záchranu z nebe. 

Bylo to to poslední, co za svého života řekla. Hned potom se pod ní otevřela země a ona 

s výkřikem zmizela v jedné z dlouhých puklin. Ty se objevovaly stále častěji všude, kam 

zbytek Veitoňanů přišel. 

Dva nejodvážnější muži se vydali zpátky do dávno opuštěné vesnice, aby našli přístroj a 

přivolali pomoc. Moudrý Tevan a Oridan, který chodil první a nejdál. 

Veitoňané se zastavili na své nekonečné pouti a čekali na návrat těch, do kterých vkládali 

všechny své naděje.  

 

Tevan s Oridanem přešli spálené lesy, velikým obloukem se vyhnuli proudu horké lávy 

z nedávno vzniklé sopky a po pěti strastiplných dnech došli do hledané vesnice. Voda jim 

došla den před tím a oni doufali, že v některém z domů najdou zapomenutou tekutinu na dně 

džbánu nebo misky. 

Domy ve vesnici neskrývaly ani nádoby s vodou, ani nic jiného. Jejich střechy byly 

spáleny a na všem venku i uvnitř ležel jemný popel. 

Svými kroky ho zvířili a popel si po krátkém tanci lehal zpátky na zem, do puklin ve zdech 

domů, do oděvu obou mužů, snášel se jim do vlasů a lechtal je v nose, až museli kýchat. 

Oridan si sedl na zídku poblíž domu s přístrojem a unaveně si přikryl obličej rukama. 

Tentokrát to byl Tevan, kdo došel dál. Došel až do domu a v jeho podkroví našel přístroj. 

Foukl, aby z něj odstranil prach a popel. S trochou námahy se mu podařilo přesunout malou 

páčku na boku přístroje a tím ho aktivovat. 

Oridanovo volání ho přivedlo k okraji propadlé střechy. 



Oridan stál na zídce a mával rukama. Kameny pod nohama se mu každou chvíli pohnuly, 

jak se sesouvaly do hořícího potoka lávy, který se z ničeho nic objevil, a pro svoji cestu si 

vybral právě místo, kde Oridan odpočíval. 

Tevan jenom s hrůzou sledoval, jak jeho druh balancuje na posledních kamenech zídky. 

Pak Oridanovo tělo vzplálo jako pochodeň. Tevan se ještě dlouho díval do míst, kde 

naposledy Oridana viděl. 

Láva se domu s Tevanem vyhnula. Ale on nedokázal sejít dolů. Nohy ho neposlouchaly. 

Sedl si v podkroví na ohořelý trám, v náruči tisknul nebeský přístroj a ze zavřených víček se 

mu hrnuly slzy. 

 

Veitoňané čekali tři dny na dohodnutém návrší. Pak se v jejich blízkosti otevřela další 

sopka. Házela po nich hořící kameny a řeky její lávy tekly tak blízko, že Veitoňany přinutily 

odejít z místa, kam se měli Oridan a Tevan vrátit. 

„Jak nás najdou?“ bědovaly ženy a ohlížely se zpátky k místu setkání. Naděje na záchranu 

z nebes je opouštěla. Další čtyři dny se Veitoňané posunovali stále dál a dál od vyvýšeniny, 

kde měli očekávat své dva přátele. 

Díky váhání s odchodem do vzdálenějších krajin je na začátku pátého dne sevřela z jedné 

strany řeka lávy a z druhé hluboká puklina plná jedovatého plynu. Veitoňané se bezradně 

zastavili. 

„Už nemáme kam jít,“ šeptali ochraptělými hlasy. „Tevan a Oridan nedokázali přivolat 

pomoc. Leží teď někde mrtví tak, jako budeme zítra ležet i my.“ 

Puklina v zemi, která jim bránila v dalším postupu, se prodloužila, až se dotkla vroucí lávy. 

K obloze se zvedl vysoký ohnivý jazyk. Dychtivě se natahoval k nízkým mrakům a pálil 

všechno pod sebou. 

Veitoňané už neměli kam utéci, kde se skrýt. Smrt je obklopovala ze všech stran. Bezradně 

se přikrčili k zemi a čekali, až přijde konec. 

Místo smrti přišlo bílé světlo. Obklopilo je a přeneslo do velké světlé místnosti. 

Nebešťané zachytili volání přístroje, který nechali na Veitoně, a přiletěli její obyvatele 

zachránit. Tevana našli hned, protože zůstal celou dobu v domě a přístroj svíral v rukách. Pak 

se hned pustili do hledání ostatních a na poslední chvíli se jim podařilo je přenést 

transportním paprskem na svůj vesmírný koráb. 

 

Veitoňané byli zpočátku příliš vyděšení, aby se divili technice, která je obklopovala. Ale 

cesta měla podle jejich zachránců trvat mnoho dní. Za krátkou dobu jejich strach přešel ve 

zvědavost a oni se začali učit zacházet s novými podivnými přístroji na nebeské lodi. 

Dvacátý den cesty je zavolal kapitán vesmírného plavidla, aby jim řekl, jak bude vypadat 

jejich nový domov. Ukázal jim obrázky krásné zelené krajiny plné lesů a potoků a také 

obrázky celého nového světa tak, jak vypadá z vesmíru. Právě začal mluvit o mořích se slanou 

vodou a velikými rybami, když ho vyrušili jeho přátelé. Koráb měl nějaké potíže. Veitoňané 

sice nepochopili, co se s korábem stalo, ale když je kapitán poslal do záchranného člunu, 

rozběhli se tam nejkratší cestou. Putování po umírající Veitoně je naučilo nejdříve prchat a 

pak teprve se ohlížet. 

Sotva se všichni usadili v záchranném člunu, trhlo to s nimi a člun se odpoutal od korábu. 

Veitoňané na obrazovce sledovali, jak se jejich člun rychle vzdaluje od vesmírného plavidla a 

blíží se k planetě z větší části zakryté vysokou oblačností. Ještě to nemohl být jejich nový 

domov, ale i tato planeta vypadala přívětivě. 

Člun sebou začal zmítat jako při vlnobití. Koráb nebešťanů se rozletěl na kousky a ty 

odlétaly velkou rychlostí na všechny strany. Některé proletěly v blízkosti člunu a nebezpečně 

ho rozhoupaly. Ale to už člun vstupoval do atmosféry planety. Člun se bezpečně snesl na 

pobřeží velkého moře a zůstal ležet na pláni kousek od vysokého pohoří. 



Veitoňané s obavami vstoupili do nového světa. Tváře každou chvíli obraceli k nebi a 

čekali, že se objeví další záchranný člun s posádkou vesmírného korábu. Ale nikdo nepřilétal. 

Mnoho dní uplynulo, než přestali vyhlížet své zachránce a smířili se s tím, že opět zůstali 

sami a bez pomoci. 

V novém světě ani mnoho pomoci nepotřebovali. Netrvalo dlouho a opustili relativní 

bezpečí kolem záchranného člunu, aby se vydali hlouběji do hor. Lesy na jejich úpatí skrývali 

zvláštní, ale chutnou zvěř a v blízkém moři bylo tolik ryb, že měli všichni jídla do sytosti. 

Na planetě se střídala jenom dvě období – období velkého tepla a sucha s obdobím 

chladných dešťů. Neuplynul ani jeden celý takový planetární cyklus, než pod horami vyrostla 

první vesnice. Brzy ji následovala další a obyvatelé Nové Veitony začali přetvářet tvář okolní 

krajiny ke svým potřebám. 

Z posledních let ve starém domově a cestě vesmírným korábem se postupně stávaly 

pověsti. A když se vystřídaly generace a odešli ti, kteří si ‚velké stěhování‘, jak ho nazvali, 

pamatovali z vlastních zkušeností, ze všech vyprávění zůstaly už jenom pohádky pro děti. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Samantha pro jistotu zkontrolovala, že pověst „O velkém stěhování“ nemá pokračování, a 

odložila tablet na stůl před sebou. Před Nadine nechtěla přiznat, že na text z jeskyně, kterou 

navštívila Andoriel v rámci svého výcviku na prostředníka s Wraithy, zapomněla. 

Jak se právě přesvědčila, začátek vyprávění byl sice zábavný, ale nic velkolepého ani 

objevného nepřinesl. Alespoň prozatím. Protože musela sama sobě přiznat, že je docela 

zvědavá na pokračování. Nadine měla rozhodně talent na vypravování. 

 

 

 

 

 



43. Na Cestě 

 

 
 

01) Text 

 „Netušila jsem, že nás tak dobře hlídáš,“ povzdechla jsem si. 

Ace mě přejel pohledem a s pobaveným výrazem naklonil hlavu na stranu. 

„Zvláštní oděv,“ zamumlal. Bylo na něm vidět, že přemáhá smích. 

Sklopila jsem oči ke svým krásným novým červeným plavkám. Pravda, mnoho 

nezakrývaly, ale stále ještě byly oproti jiným kouskům velice decentní. 

„Nediv se,“ pokrčila jsem s úsměvem rameny. „Nečekané návštěvy vždycky překvapí.“ 

Stála jsem na můstku wraithské lodi a dívala se na největší obrazovku. Naskakovaly na ní 

údaje o cíli našeho letu. A mně naskakovala husí kůže. Plavky byly skvělé oblečení na 

mořskou pláž a zářící slunce na obloze, ale do vesmírné lodi ne nehodily. 

„Proč jsem tady?“ zeptala jsem se. Místo, kam jsme měli namířeno, jsem neznala. 

„Výlet? Dovolená?“ navrhl Ace. 

Překvapeně jsem se na něj podívala. 

„Je to daleko,“ pokračoval. „Jestli nechceš cestu absolvovat v kryogenním stavu, možná 

bys měla svůj oděv změnit.“ 

Jenom jsem stiskla rty. Otočila jsem se k východu z můstku, ale pak jsem se zarazila. 

„To není loď, ve které mám vlastní místo,“ konstatovala jsem. „Takže tady nemám ani 

žádné oblečení.“ S otázkou v očích jsem se obrátila zpátky. 

Přetrpěla jsem další kritický pohled a zakázala si na něj reagovat narovnáním ramen a 

stažením břicha. Jenom jsem trochu pozvedla hlavu a zamračila se. 

Aceovy oči přeskočily na jeho zástupce. 

„Rád se o to postarám.“ Zástupce lehce sklonil hlavu. „Následuj mě,“ pokynul mi ke 

dveřím a sám vyšel jako první. 

Ohlédla jsem se po Aceovi, ale už byl otočený k jednomu z terminálů a zkoumal nějaká 

data. Ještě mi proběhlo hlavou, jestli bych přece jenom v těch plavkách nevydržela, a pak už 

jsem šla za zástupcem a v žilách cítila nárůst adrenalinu, připraveného k případnému boji. 

Se zástupcem velitele jsem si nikdy nebyla jistá, jestli budu vážený host nebo vítaná 

potrava. S náznakem úsměvu a stále připravená na možný útok jsem za ním došla až na 

začátek dlouhé chodby plné zámotků. 

„Vybírej,“ ukázal před sebe. 

„Co?“ nechápala jsem. 

„Oděv,“ zavrčel a z očí mu zasvítila zlost. 



Udělala jsem dva váhavé kroky chodbou a rozhlédla se. Lidé v zámotcích vypadali napůl 

omámeně. Konečně jsem pochopila, jaké oblečení mi zástupce nabízí. Otočila jsem se zpátky 

a při pohledu do zástupcovy tváře jsem neuhlídala výraz strachu a odporu. 

Pohrdavě zkřivil rty. 

„Nebudou ten oděv potřebovat,“ ujistil mě. 

Jako bych to nevěděla. Zatnula jsem zuby a nehty zaryla do dlaní, abych se ovládla. 

„Nebudu nosit oděv po mrtvých, kteří ještě nezemřeli,“ odmítla jsem. 

„Chceš ho stahovat z jejich mrtvol?“ zeptal se posměšně. „To ti mohu splnit.“ Pozvedl 

levou ruku a ošklivě se usmál. 

Neovládla jsem zachvění. Přes všechen výcvik byly věci, které jsem si raději odpustila. A 

mezi ně patřilo i sledování wraithského krmení. 

„Jak se opovažuješ,“ zasyčela jsem rozzuřeně, „nabízet mi něco takového?“ Hrát zlobu 

byla pro mě jedna z nejtěžších věcí, které jsem se musela naučit. Zástupce se zarazil a úsměv 

mu z tváře zmizel. 

„Požaduji oděv vhodný pro hosta vaší lodi. Ne nějaké odložené hadry. Okamžitě to zařiď,“ 

pokračovala jsem. Stála jsem před Wraithem vzpřímená a přísně se mu dívala do očí. Doufala 

jsem, že nepostřehne pramínek studeného potu stékající mi po páteři. 

Zástupce se znovu uklonil, tentokrát hlouběji, než na můstku, a pokynul mi k jedné 

z bočních chodeb. Po mém důstojném přikývnutí do ní vkročil jako první. 

‚Žádná slabost,‘ opakovala jsem si na další cestě lodí. 

Tentokrát mě vedl do pokoje, který jsem na Aceově původní lodi nikdy neviděla. Po jeho 

ploše byly roztroušeny drobné ozdoby a sochy, které bych snad mohla jedním slovem shrnout 

jako ‚půvabné‘, v  rohu na podlaze ležela hromada jemných bílých kožešin a za dalšími 

dveřmi se skrýval šatník. 

„Vybírej z této strany,“ ukázal zástupce ve dveřích šatníku. „Tam to ještě nikdy nebylo 

použito,“ dodal na můj tázavý pohled. 

Zvedla jsem ruku a přejela po různých látkách šatů. Pochopila jsem, kam mě zavedl. 

Přivřela jsem víčka, abych skryla spokojený výraz. 

„Počkáš venku,“ zvedla jsem k zástupci hlavu. Slova nezněla jako prosba, ale jako rozkaz. 

S rozzuřeným výrazem se narovnal, beze slova se otočil a odešel. 

Sledovala jsem ho pohledem, dokud za ním nezaklaply dveře z neprůhledného materiálu, a 

pak jsem se spokojeně usmála. Těšila jsem se, jak si prohlédnu královské komnaty. 

Kromě vstupního budoáru a šatny k nim patřila ještě jedna malá místnost s oválnou 

prohlubní u zadní stěny. Zamyšleně jsem se na ni podívala a pak si do ní lehla. Napadly mě 

jen dva důvody k takovému tvaru, proto jsem nebyla překvapená, když kolem mě začala 

proudit příjemně teplá voda. Koupel nebo spánek, to byly dvě věci, které mi vytanuly na 

mysli při pohledu na prohlubeň. Možná to byla kombinace obou. 

Jemný proud mi vymyl písek z vlasů a odplavil ho pryč. 

Po pár minutách jsem se jenom nerada zvedla a skoro zavrávorala pod náporem horkého 

vzduchu. Proces sušení byl nastaven pro většího tvora, než jsem byla já, a než skončil, sotva 

jsem popadala dech. 

V šatně jsem bez zaváhání vybrala vhodné šaty a chvíli se potýkala se zapínáním bot. Za 

oblečením jsem našla výklenek vybavený lesklou plochou a skříňkou, na které stálo mimo 

jiné i cosi, co by mohlo být považováno za prostředek k úpravě účesu. 

Zhluboka jsem se nadechla a otevřela dveře. Nad zaraženým pohledem zástupce jsem se 

pro sebe usmála a bez ohlédnutí prošla kolem něho. 

„Dovedeš mne zpátky,“ utrousila jsem, když jsem ho míjela. 

„Jistě,“ zasyčel za mnou. 

Cítila jsem, jak se mi jeho pohled propaluje do zad, ale černým pláštěm z té nejjemnější 

kůže, jakou jsem kdy viděla, nemohly proniknout ani ty nejžhavější zuřivé oči. 



 

Můstek byl blíž, než jsem si troufla odhadnout. Před jeho dveřmi jsem zůstala stát a 

počkala, až mi zástupce se skřípáním zubů otevře. 

Ace zvedl hlavu. Jeho překvapení se rychle změnilo v pobavení. 

„Jako doma,“ ušklíbl se. Přejel mě posledním pohledem a dál se věnoval datům na 

terminálu. 

Zadívala jsem se mu přes rameno, ale zobrazené znaky nebyly wraithské. Zamračila jsem 

se na ně. 

„Co to je?“ chtěla jsem vědět. 

„Jedna z nejstarších řečí této galaxie,“ odpověděl, aniž přestal sledovat neznámý text. 

„Ty jí rozumíš? Víš, co je tam psáno?“ ptala jsem se dál. 

Tentokrát se na mě krátce podíval, ale neodpověděl. 

Znovu jsem se zadívala na neznámý text. 

„Stop,“ řekla jsem a dotkla se prstem jednoho řádku. Vyznačené místo se zvětšilo a 

vystoupilo z ostatního textu. 

Ace zvedl ruce z ovladače a o půl kroku ustoupil, abych lépe viděla na displej. 

Zaznamenala jsem jeho pohled směrem k zástupci. Říkal něco jako: Vidíš to? Proto je tady. 

Další němou výměnu mezi Wraithy jsem přestala vnímat, zcela ponořená do zkoumání 

neznámého textu. 

Ruka položená na mém rameni mě přinutila leknutím vyjeknout. Prudce jsem zvedla hlavu 

a zamrkala v příšeří lodi. 

„Už jsi tady dlouho,“ řekl Ace a ruku stáhl. „Požaduješ potravu?“ 

Nasucho jsem polkla a zavrtěla hlavou. 

„Jídlo ne, vodu ano.“ Narovnala jsem se a přimhouřila oči bolestí, která mi vystřelila 

kolem páteře. Byla jsem nad počítačem skloněná moc dlouho a záda protestovala. Rozhlédla 

jsem se můstkem a zjistila, že se posádka vystřídala. 

„Mohli bychom tam, kde jsem už byla?“ zeptala jsem se a přejela rukou po zapínání svého 

nového oděvu. „Jestli je tam počítač, bude to pohodlnější,“ pokračovala jsem a sledovala, jak 

Ace čím dál víc tiskne rty k sobě. Nebyla jsem si jistá, jestli zlostí nebo smíchy. 

„Jak si přeješ,“ sklonil hlavu a jako první vykročil chodbou. 

„Co má ten text obsahovat?“ zeptala jsem se cestou. 

Neodpověděl. Otevřel dveře královniných komnat a zaváhal, než za mnou vkročil dovnitř. 

Uprostřed místnosti jsem se k němu otočila a s nádechem se narovnala. 

„Můžeš vstoupit, kdykoli k tomu budeš mít důvod,“ řekla jsem vážně. S otázkou v očích 

jsem se na Ace zadívala. Doufala jsem, že jsem jeho váhání na prahu pochopila správně. 

V očích jsem mu zahlédla nádech posměchu, ale rychle zmizel, a Wraith přikývl stejně 

vážně, jako jsem ho oslovila. 

Hru na Wraithy jsem z duše nesnášela, i když jsem se kdysi přinutila, se jí naučit nejlépe, 

jak jsem dokázala. Před Acem jsem se většinou přetvařovat nemusela, ale byly situace, kdy i 

on potřeboval známý přístup a neváhal ho požadovat. Tentokrát jsem se ke hře aspoň na chvíli 

rozhodla sama. Doufala jsem, že tím pár věcí pro nás oba zjednoduším. 

V otevřených dveřích se objevil jeden z vojáků. Nesl podnos plný jídla a pití. 

Ace ho od něho přebral a postavil na malý stolek u boční stěny. Ani vojákovi se nechtělo 

vcházet do míst vyhrazených královně, přestože už to muselo být dlouho, co byly její pokoje 

opuštěné. 

Uvědomila jsem si, že jediný, komu to nečinilo potíže, byl Aceův zástupce. 

Počkala jsem, až se dveře bezpečně zavřou, vzala z podnosu sklenici s vodou, usadila se 

v křesle a nechala vyjet počítač, ukrytý v jednom z panelů obložení. Podobný způsob 

nenápadného přístupu k terminálu byl i v mém pokoji na Aceově původní lodi. 

Velitel se posadil proti mně a nepřátelsky přejel očima okolí. 



„Některé zvyky není snadné opustit. Zvlášť, když jsou upevňované stovky let,“ řekla jsem 

tiše a hned jsem hlasitěji pokračovala: „Řekneš mi, co v tom textu hledáme? Zatím jsem našla 

nejasný směr cesty. Zřejmě je popsaný v obrazech. O cíli cesty jsem nezjistila nic, když 

nepočítám zmínku o nějakém nástroji. Ten nástroj je cílem? K čemu slouží? A proč ho 

hledáš? Proč teď a proč s mou pomocí? Jak starý je ten text, že i Wraithové tápou?“ 

Přestal si prohlížet místnost a zadíval se na mě. 

„Najdeš cestu?“ zeptal se. 

Vstala jsem a přešla do protějšího rohu. Potřebovala jsem chvíli, abych nevybuchla. Tolik 

otázek a zase jsem se nedočkala ani jediné odpovědi. 

„S hvězdnou mapou z doby vzniku textu by to snad mohlo jít,“ řekla jsem s přemáháním. 

„Nic takového není,“ potřásl hlavou. 

„Jistě by bylo možné ji vytvořit s pomocí počítače,“ namítla jsem. Vrátila jsem se zpátky, 

zůstala stát a rukama se opřela po stranách obrazovky s očima upřenýma na Ace. 

Dočkala jsem se jenom nasupeného pohledu. 

Po druhém hlubokém nádechu přece jenom odpověděl: „Nikdo neví, jak je ten text starý. 

Jeho datování je mimo náš dosah.“ 

Kousla jsem se do rtu. 

„V tom případě nevím…,“ začala jsem s posledním pohledem na obrazovku s textem. 

Zarazila jsem se. 

„Oko ze smaragdů?“ řekla jsem si pro sebe. Sedla jsem si zpátky do křesla a podepřela si 

bradu dlaní. Prsty druhé ruky jsem v zamyšlení ťukala do stolku. 

Ace mlčel a bez pohnutí čekal, až zase začnu vnímat okolí. 

Nadechla jsem se, abych ho požádala o pomoc, ale nedokázala jsem ze sebe vypravit nic, 

kromě: „Necháš mě chvíli o samotě?“ 

Zvedl se rychleji než obvykle. 

„Dám ti vědět, až na něco přijdu,“ zašeptala jsem jeho zádům, která mizela ve dveřích. 

„Oko ze smaragdů,“ zopakovala jsem nahlas, lehla si na záda do kožešin a přivřela oči. 

Svět kolem mě se změnil. Tlumené barvy královnina pokoje se proměnily na nevýraznou 

šeď a všechny věci ztratily své pevné tvary. Z koutů pokoje se vyvalila hustá mlha a rozdělila 

mé vnímání. Stále jsem cítila měkkost lůžka v zádech, ale na tvář mi dopadaly poslední 

paprsky zapadajícího slunce. Díky nim jsem nedokázala rozeznat své bezprostřední okolí. 

Nakrčila jsem čelo a zamrkala. Nebylo mi to nic platné. Chtěla jsem zvednout ruku, abych si 

přikryla týrané oči, ale nedokázala jsem s ní pohnout. Pak přišla úleva. Světlo zmizelo. 

Otevřela jsem oči. Stejně jsem nic neviděla. Slunce vystřídalo červené přítmí prozářené 

odrazy světla na lesklých ploškách. 

 



02) Cesta 

„Vítám tě,“ ozval se mi v hlavě neznámý hlas. „Nevíš, s čím sis začala zahrávat. Vrať text 

zpět tam, kde jsi ho našla a utíkej, pokud nechceš na vlastní oči vidět zkázu všeho, co znáš.“ 

„Nevím, kde byl text původně. Přinesl mi ho – přítel.“ Drobné zaváhání neušlo pozornosti 

neznámého. 

„Co je to za přítele?“ 

„Je to Wraith,“ přiznala jsem. 

„Pak to nemůže být přítel. Utíkej o to rychleji.“ 

„Nemohu. Slíbila jsem pomoc. A jestli mu hrozí nebezpečí, musím ho varovat.“ 

Před sebou jsem uviděla obrovské třpytivě zelené oko. Patřilo velikému ještěru 

s červenými šupinami. Necítila jsem žádný strach. Jeho vzhled vzbuzoval úctu a respekt, ale 

nebyl hrozivý. A pohled, který na mě upíral, byl smutný a naléhavý. 

„Snažil bych se tě od Cesty odradit v každém případě a v této situaci ti nemohu říct ani to, 

co bys mohla slyšet, kdybys text objevila sama. Ochrana života je ten nejdůležitější úkol, jaký 

může být nějaké bytosti svěřen. Neohrozím život. Tvé přátelství s Wraithem je zvláštní a 

nebezpečné. Velice nebezpečné. Cesta není určena lidem, natož Wraithům.“ 

I jeho hlas zněl smutně. 

„Cesta? Jaká Cesta?“ chytila jsem se jeho slov. 

„Cesta je složitá a nebezpečná. Na jejím konci by tě čekal další průvodce. To hledání téměř 

nemá konce. Ještě nikdo Cestou neprošel až k cíli.“ 

„Cesta je začátek hledání? A cílem hledání je - Nástroj? Co je Nástroj?“ 

„Víš mnohem méně, než jsem si myslel.“ 

„Veď mne,“ požádala jsem draka. „Můj přítel se Cesty nevzdá. Snad se mi podaří jeho 

snahu usměrnit.“ 

Smích draka byl jako vzdálené burácení hromu. 

„Chceš usměrňovat Wraitha?“ zeptal se. „To je, jako bys chtěla obrátit směr černé díry. 

Jako bílý vesmír s černými tečkami hvězd.“ V hrdle mu pořád bublal smích. 

„Musím se o to pokusit. A jestli se nechceš dívat na zánik všeho, co známe, se mnou, 

pomoz mi. Nevzdá se cíle, pokud zjistil, že je to něco mocného.“ 

Drak pootočil hlavu. Jeho oko se mi ztratilo z dohledu. Zavřela jsem oči. Na čele jsem 

ucítila lehký dotek a zapraskání jako po elektrickém výboji. 

 

„Přeskočila jiskra,“ pomyslela jsem si. Krásné oko a důstojný vzhled draka ve mně 

nenechaly místo na pochyby o jeho úmyslech. Hlídal Cestu, ať vedla kamkoli, a snažil se 

chránit život. Pokud má být jeho snaha úspěšná i nadále, budeme potřebovat pomoc jeden 

druhého. 

Otevřela jsem oči. Královnin pokoj vypadal stejně, jako předtím. Prsty jsem měla zaryté do 

kožešin, ale už jsem s nimi mohla hýbat stejně, jako se zbytkem svého těla. 

Zvedla jsem se a došla k monitoru. Zadívala jsem se na něj a pak se rozhlédla okolo. 

„Papír a tužku. Potřebuji papír a tužku,“ říkala jsem si a zkoumala věci rozmístěné po 

pokoji. Malý stolek s nakloněnou deskou vypadal slibně. A v jeho útrobách se skrýval silný 

ozdobný papír a sada psacího náčiní: násadka a tenké úlomky neznámého kamene, které 

zanechávaly na papíře zelenkavou stopu. 

Odnesla jsem to k monitoru a začala psát: 

 

Velké trio hraje karlafadu, otočené zády k písni 

Pod pláštěm světla matka ztrácí svoje děti 

Kráska mrká na přítele, který na ni nedosáhne 



Tanec ve víru šarlatu skončí vznikem ze zániku 

Spirála času nedohlédne svého konce v počátku 

S vlasy hvězdami rozevlátými sbírá oheň a led ke svému bytí 

Oblouk duhy se ztrácí v mlze a ústí do tunelu zapomnění 

Poslední zápis Cesty byl stejně srozumitelný, jako všechny ostatní: 

Na hranici skoku se v temnotě skrývá stařena se zlým okem. 

 

Odložila jsem pero a zadívala se na vlastní výtvor. Znovu jsem na počítači zkontrolovala, 

jestli jsem z textu vytáhla všechny části Cesty. Alespoň tou poslední jsem si byla celkem jistá. 

Stařena bude zřejmě další průvodce, o kterém mluvil drak. 

Zamračila jsem se na rukou psaná slova. Nevěděla jsem, kde jsem přišla ke znalosti toho 

jazyka, ale jistě nebyla dokonalá. Co je karlafada? Rozzlobeně jsem papír vzala a strčila ho do 

nenápadné kapsy pláště. 

Signál od vstupu mě přiměl zvednout hlavu. Dveře zůstaly zavřené a signál zazněl znovu. 

Zvedla jsem se a otevřela. 

Na prahu stál Ace. Mlčky čekal, jestli ho pozvu dál. 

Ustoupila jsem a nechala ho projít. 

„Co jsi zjistila?“ zeptal se. 

„Dovol mi nejdřív otázku,“ začala jsem opatrně. „Proč jsem tady?“ 

„Ten jazyk,“ kývl směrem k monitoru. „Žádný Wraith ho nedokáže přečíst, ani přeložit. 

Ani já ne.“ 

Cítila jsem, jak blednu. Tak proto mě potřeboval. 

Zadíval se na mě a tváří mu přeletěl spokojený výraz. 

„Víš, co je tam psáno,“ prohlásil. „Čti.“ To znělo jako rozkaz. 

Ani jsem se nepohnula. 

„Co je tam psáno není určeno tvému druhu,“ řekla jsem potichu. „I kdybych chtěla, 

nedokážu ti říct o… nic,“ zmlkla jsem. Odvrátila jsem pohled a na hranici periferního vidění 

uviděla mrknutí jasně zeleného oka. 

Ace se už zase mračil. 

„Pokud ten text dokážeš přečíst, měla bys začít mluvit,“ zavrčel. 

Nadechla jsem se a polkla námahou. Nevyšla ze mě ani hláska. Ramena mi klesla. Potřásla 

jsem hlavou. 

„Je mi líto,“ podařilo se mi chraplavě ze sebe vypravit. 

Přikročil ke mně, chytil mě za rameno a druhou rukou mi za bradu zvedl hlavu. Zadíval se 

mi do očí. Útok jeho mysli přišel vzápětí. Čekala jsem ho, ale netušila jsem, že bude tentokrát 

tak bolestivý. Přerývaně jsem se nadechla a zamrkala, abych z očí vyhnala neposlušné slzy. 

Veškerá jeho snaha dopátrat se významu textu v mé mysli vyšla nadarmo. Když to poznal, 

znechuceně mě odstrčil. 

„Vrátím tě zpátky,“ zamumlal při odchodu. 

Nečekala jsem, až se za ním zavřou dveře, došla jsem ke křeslu a sesunula se do něj. 

Přitiskla jsem si dlaně na spánky, abych trochu ztlumila bolest, a zavřela jsem oči. 

Tušený pohyb v pokoji mě přinutil zvednout hlavu a rozhlédnout se. 

Ace odešel. V místnosti stál jeho zástupce a s úšklebkem na rtech mě pozoroval. 

Narovnala jsem se a přejela ho nevraživým pohledem. 

„Co chceš?“ vyjela jsem na něho. 

„Věděl jsem, že nejsi k ničemu,“ zasyčel spokojeně. „Hodíš se jenom na jednu věc. Jako 

všichni lidé. Doufám, že to budu já, kdo tě o tom jednou názorně přesvědčí. Teď se připrav na 

odchod.“ 



„Na to je čas,“ opřela jsem se v křesle. „Odejdi. Můžeš se vrátit, až budeme na původních 

souřadnicích.“ Zadívala jsem se na monitor a zdánlivě si ho přestala všímat. Potřebovala jsem 

ještě kousek samoty, abych se vzpamatovala. 

Přes rty mu přešel zlostný výkřik. Pohnul se, ale než se ke mně přiblížil, dveře se znovu 

otevřely. 

Ani chvíle klidu, napadlo mě. 

Na prahu stál Zak. Na okamžik zůstal bez pohybu, pak toporně ustoupil. Dveře zůstaly 

dokořán. 

„Můj velitel si přeje tvoji přítomnost v jedné z laboratoří,“ zasyčel zástupce. 

S neznatelným povzdechem jsem se zvedla. Šla jsem za Zakem a v duchu děkovala, že 

jsme cestou někde ztratili zástupce. Bez vysvětlení se odpojil v nejbližší příčné chodbě a 

zmizel v útrobách lodi. 

 

Ace na mě čekal rozkročený, s rukama spojenýma za zády, uprostřed malé místnosti. 

Zak hned odešel za dalšími povinnostmi a já se za ním smutně ohlédla. Z něho jako 

z jediného jsem necítila napětí a nepřátelství. 

Zůstala jsem stát před Acem. Čekala jsem, s čím přijde tentokrát. Při pohledu do jeho tváře 

jsem si vzpomněla na naše nedávné dobrodružství ve starém hradu a otřásla jsem se. 

„Stále je tady pro tebe chladno?“ zeptal se. „V tomto oděvu by ses měla cítit pohodlně.“ 

Jeho náhlá starost mě přinutila ještě víc zpozornět. 

„Tyto šaty jsou pro mě trochu zvláštní, ale zima mi v nich není,“ odpověděla jsem a 

opatrně pokračovala: „Můžu pro tebe udělat něco jiného? Než mě vrátíš.“ To jsem si 

neodpustila. Pocit, že jsem něco, čeho je lepší se zbavit, se mi vůbec nelíbil. 

Neodpovídal a zkoumavě si mě prohlížel. Zatajila jsem dech, když se přiblížil na dosah, 

ale ani jsem se nepohnula. Zvedl ruku a já přimhouřila oči v očekávání dalšího telepatického 

útoku při pokusu dostat ze mě překlad starého textu. Nevěřila jsem, že by se vzdal tak rychle. 

Ruka se ke mně blížila a Wraith se mi vážně zadíval do očí. Hlavou mi bleskla myšlenka na 

možnost fyzického útoku, ale zavrhla jsem ji. Zatím mě ještě potřeboval. Nebo jsem si to 

aspoň myslela. 

Jeho dlaň se zastavila na milimetr ode mě a ve stejné vzdálenosti přejela až k místu, na 

které jsem skoro zapomněla. Ucítila jsem letmý dotyk. Wraithské prsty se sevřely kolem rohu 

složeného listu nedbale zasunutého v mé kapse a vytáhly ho ven. 

Přerývaně jsem se nadechla. Odstoupil a já se ušklíbla nad jeho pobaveným pohledem před 

tím, než sklopil oči k papíru. Zadíval se do něj a pak znovu na mě. Už se zase tvářil vážně. 

Jeho emoce byly najednou tak výrazné, že jsem je cítila bez snahy o telepatické spojení. 

Nevýslovná radost a ochromující strach se ve Wraithovi přelévaly takovou rychlostí, až pode 

mnou začala podklesávat kolena. 

„Nedělej to,“ vypravila jsem ze sebe s náhlým strachem. „Ať je to cokoli – ne.“ 

Nezdálo se, že by mě vnímal. Studoval popis Cesty a vrásky od přemýšlení vrhaly stín na 

jeho čelo. 

„Ace.“ Tentokrát jsem přistoupila blíž já k němu. Stiskla jsem mu zápěstí ruky, ve které 

držel list. Pod prsty jsem cítila, jak se mu ruka téměř neznatelně třese. „Ace,“ zopakovala 

jsem znovu hlasitěji. 

Svaly na čelistech se mu napjaly, ale nepodíval se na mě. 

„Našla jsi Cestu,“ řekl nepřítomně. Zamrkal a vrátil se do přítomnosti. 

Našla jsi Cestu,“ zopakoval. „Tu, která byla před mým druhem skrytá tisíce let. Tady,“ 

zvedl ruku s listem papíru, „je její popis.“ Ruka mu klesla. „Až dojdu k jejímu cíli, budu 

nejmocnějším tvorem v celé galaxii,“ zašeptal sotva slyšitelně. 

Ještě pořád jsem ho držela za zápěstí a sledovala jeho pohyb. Prsty mi povolily a sklouzly, 

když spustil ruku podél těla. 



„Tak po ní nechoď,“ navrhla jsem se zdánlivým klidem. 

Podíval se na mě, jako by mě viděl poprvé. 

„Nezabráníš mi v tom. Nikdo a nic mi nezabrání v Cestě,“ potřásl hlavou. „Našla jsi ji. 

Vyslov přání. Bude splněno.“ 

„Nevydávej se na Cestu,“ řekla jsem okamžitě. „Znič text a zapomeň na něj.“ 

„To je jediná věc, kterou ti nemohu splnit.“ 

Radost se v něm měnila v euforii a zatlačila strach do pozadí. Ale stále tam čekal, 

připraven vyrazit při prvním zaváhání. 

„Musím jít Cestou, kterou jsi vyznačila.“ V očích se mu blýskalo zlato a stál tak 

vzpřímeně, že vypadal ještě vyšší, než kdy před tím. 

„Nemusíš,“ pokusila jsem se o úsměv. „Vyznačím ti jinou. Popíšu ji tak, že si s jejím 

luštěním budeš lámat hlavu deset let. Dej mi trochu času a zajistím ti zábavu na dlouhou 

dobu.“ 

„Zábavu?“ pousmál se. „Nechci zábavu. Chci projít Cestou. Tou, kterou jsi našla a 

popsala.“ List držel mezi prsty s takovou opatrností, jakoby se jednalo o vzácný křehký kus 

skla.  

„Není pro tebe,“ namítla jsem. „Není pro nikoho z nás. Přinese jenom zkázu.“ 

Úsměv z tváře nám oběma zmizel. Stáli jsme proti sobě a upřeně se pozorovali. Věděla 

jsem, že jsem o popis Cesty přišla a není možnost, jak ho získat zpátky. Nebyla jsem ani tak 

rychlá, ani tak silná a v žádném případě jsem nebyla tak chytrá, jako Wraith, který stál přede 

mnou. List papíru by mi možná vydal, ale jeho obsah už byl pečlivě uložen v jeho hlavě. Díky 

mě získal poklad. Nejcennější trofej. A nenechal by si ji vzít. 

„Ace,“ začala jsem znovu. 

Pohybem ruky mě zarazil. Pak vzal moji dlaň a přitiskl si ji na srdce. Bilo pomalu a 

rozhodně. Bez váhání směřovalo někam, kam jsem se za ním nechtěla vydat. 

„Našla jsi Cestu,“ zopakoval už nejméně potřetí. „Máš právo jít po ní se mnou. Společně,“ 

naklonil se ke mně, aby se mi zblízka podíval do očí. „Společně, Andoriel, dobudeme a 

ovládneme všechny světy. Čas se stane naším sluhou a prostor ztratí význam vzdálenosti.“ 

Dívala jsem se do doutnajících wraithských duhovek a cítila, jak se realita kolem nás 

kroutí v bolestivé křeči. 

 

 



03) Jak se tančí Karlafada 

Ztratila jsem pojem o čase. 

Tep pod mojí dlaní nic neznamenal. Zůstaly jen oči, ve kterých se střídala zlatá se zelenou. 

Oboje stejně zářivé, oboje stejně naléhavé, oboje upřené do těch mých. 

„Je to zbytečné,“ zašeptala jsem. Mohla uběhnout stejně tak vteřina jako celý eon (nejvyšší 

chronostratografická /omezená časem/ jednotka) věků. „Stejně nevím, co je to karlafada.“ 

Sevření mých prstů povolilo a Ace se stáhl do patřičné vzdálenosti. 

Znovu jsem začala dýchat. Přes ujištění o účelnosti oděvu mě roztřásla zima. Chytila jsem 

se za lokty a očima hledala nejbližší vhodnou židli. Stála za Acem. Obešla jsem ho co 

největším obloukem. Před židlí jsem se zastavila, otočila a posadila se na zem u stěny. Kolena 

jsem si přitáhla k bradě a pevně je obtočila rukama. 

Konečně trochu bezpečí. 

Ace se otáčel za mnou a zamračil se na můj výběr místa. 

„Proč to pořád děláš?“ zavrčel nade mnou. 

Nezmohla jsem se ani na úšklebek. 

„Nevím, co je to karlafada,“ zopakovala jsem. 

„Ani já ne,“ zamyslel se Wraith.  

„Neznám datování textu,“ pokračovala jsem. „Ty také ne,“ podívala jsem se na něj. 

Jenom potřásl hlavou. 

„Nevím, co je Velké trio ani o jakou píseň se jedná.“ Vedla jsem si svou. Oči jsem upírala 

před sebe. „Sám nebo společně, nestojíme ani na počátku. Odvez mě zpátky a zapomeň na 

Cestu.“ 

„Nemohu. Teď o ní vím a nejde zapomenout, dokud se nedostanu na její konec.“ 

„To nic nemění na situaci. Nevím, co znamená trio, které hraje na karlafadu.“ Unaveně 

jsem zavřela oči. Znovu jsem před sebou viděla zelený dračí pohled. Stáhl se zamračením a 

mrkl. Když se přede mnou zářivé oko ještěra znovu otevřelo, vykřikla jsem. Vykřikla jsem 

nahlas. Na zeleném pozadí oka jsem viděla trojici jasných hvězd. Mezi nimi se v podivném 

tanci míhalo pět planet se svými satelity. Přitažlivé síly hvězd si s nimi pohrávaly ve složité 

choreografii. Karlafada, napadlo mě. Tanec nebo hra. 

Obraz zmizel a já otevřela oči. 

Ace klečel na koleni proti mně a ruku měl položenou na mém předloktí. 

„Už jsem to někde viděl,“ řekl tiše. 

„Kde - ?“ Zarazila jsem se. Až v té chvíli jsem si uvědomila, že celý výjev sledoval se 

mnou. „Jak?“ 

„Přivedla jsi mne ke strážci Cesty a on mi nemohl odmítnout odpověď na přímou otázku. 

Komunikuji s ním teď stejně jako ty. Já text našel, ty jsi ho přečetla,“ vysvětlil se zdánlivým 

klidem. 

„Jak tohle víš?“ zaraženě jsem se na něj dívala. 

„Zeptal jsem se,“ pousmál se. 

„Takže už mě nepotřebuješ,“ povzdechla jsem si. 

„To není tak lehké.“ Vstal a čekal, že se zvednu také. 

Natáhla jsem ruku, v očekávání Aceovy pomoci. 

Moje gesto pochopil, ale s jeho uskutečněním váhal. Taková forma pomoci byla čistě 

lidskou záležitostí. Nebyla jsem zraněná, nemocná ani jinak nemohoucí, aby mi musel 

poskytovat oporu při jednoduchém úkonu postavení se na vlastní nohy. 

Zvedla jsem se sama a zůstala jsem opřená o zeď za sebou. 

„Co JE lehké?“ povzdechla jsem si. 

Otočil se a spustil jeden z wraithských počítačů v místnosti. 



Přešla jsem k němu a zadívala se na rozsvěcující se monitor. Aceovo pátrání trvalo dlouho 

a bylo nechutně tiché. Přitáhla jsem si židli a pohodně opřená sledovala, jak prohlíží hvězdné 

mapy s popisy ve wraithštině. Popáté jsem nenápadně zívla, když poklepal černým nehtem na 

jedno místo na obrazovce. 

„Tady.“ Jeho hlas nezněl tak rozhodně, jak bylo jeho zvykem. 

Zvedla jsem se a zadívala se na zvětšený obraz trojhvězdné soustavy. 

„Vypadá podobně,“ připustila jsem váhavě. „Ale dokud tam nebudeme, nebude jisté, jestli 

jsme na správném místě.“ Počkala jsem, až pošle nové souřadnice cíle na můstek a 

pokračovala v dotazech: „Kam jsme letěli předtím? A k čemu mě ještě potřebuješ?“ 

Ta druhá otázka se mi nevyslovovala snadno, ale chtěla jsem znát raději odpověď hned, 

než se jí dopátrat, až bude pozdě vycouvat. Pokud se tedy Ace rozhodne, že mi vůbec bude 

odpovídat. 

K mému tichému úžasu odpověděl: „V galaxii je pár míst, kterým se Wraitové vyhýbají. 

Ať už ze známých nebo z neznámých důvodů. K jednomu takovému z neznámých důvodů 

neprozkoumanému místu jsme letěli.“ Nadechl se a pokračoval: „Myslel jsem, že je jasné, 

proč jsi tady, a proč tady také zůstaneš. Jak jsem řekl, já text našel, ty jsi ho přečetla. Strážce 

Cesty nám odpoví jenom v případě, že budeme spolu.“ 

„Takže když odejdu,“ usmála jsem se, „Cesta skončí.“ 

„Neodejdeš,“ zavrčel. Pokynul k východu a odvedl mě zpátky do královniných pokojů. 

„Odpočiň si. Až dorazíme na místo, budou potřeba všechny tvé síly.“ Výhrůžně se na ně 

díval, dokud se dveře mezi námi nezavřely, a já mu vracela pohled, ve kterém jsem se ani 

nesnažila skrývat znechucené pobavení. 

 

Používání místností vyhrazených wraithské královně mi způsobovalo mrazení v zádech a 

nutilo mě být mnohem víc ve střehu, než kdyby mi Ace přidělil zastrčený kout u vnějšího 

pláště lodi. Ale ‚koupelna‘ byla k nezaplacení. I když jsem při jejím používání nechala dveře 

do hlavního pokoje dokořán, abych měla přehled o tom, jestli nepřichází nečekaná návštěva. 

Zívajíc jsem přecházela po místnosti a prohlížela si jednotlivé dekorace. Spánek se mi 

pořád vyhýbal. Při průzkumu jsem se dostala až ke vstupním dveřím. Skoro jsem nadskočila, 

když se za nimi ozval tichý šustivý zvuk. Zhluboka jsem se nadechla a otevřela. 

Jeden z wraithských vojáků stál za dveřmi. Při jejich otevření se otočil skoro stejně 

polekaně, jako jsem se předtím lekla jeho přešlápnutí. 

Pokynula jsem mu a zase za sebou zavřela. 

Vztek, že mě hlídají, abych náhodou nezmizela, vystřídal nečekaný klid. Zavrtala jsem se 

do kožešin a téměř okamžitě usnula. 

Ve snu se mi v hlavě zformulovala ještě jedna důležitá otázka. Tak důležitá, že jsem se po 

probuzení znovu zadívala do počítače s textem obsahujícím Cestu. Potřebovala jsem zjistit, 

jestli se jedná pouze o pouť odněkud někam, nebo je třeba na každé zastávce něco získat, 

vykonat, uhodnout… 

Cizí slova se přetvářela v obrazy, ale žádné vodítko neposkytla. 

Zkoušela jsem to dál. Pročetla jsem celý popis Cesty a vrátila se na začátek. Znovu se mi 

připomnělo pár slov, kterých jsem si všimla jako prvních. Ten řádek, zdůrazněný hned 

v úvodu našeho setkání s Acem na jeho lodi, byl stále důležitý, ale jeho obraz byl zastřený. 

Upřeně jsem se zadívala na neznámá slova a pak zavřela oči. Poznala jsem, co se mi vznáší 

před vnitřním zrakem. Ale zdálo se mi to moc jednoduché. Možná si se mnou jenom hraje 

moje představivost. 

 

Signál ode dveří bez zaváhání následovalo jejich otevření. Ace vešel a spokojeně 

zaznamenal, že moje doba odpočinku skončila a nikde nejsou patrné známky toho, že bych 

chtěla jeho loď opustit. Posadil se proti mně a řekl: 



„Zvláštní předmět. Něco takového jsem nečekal. Jsi si jistá, že máme opravdu hledat 

skleněný pohár?“ 

„Ano, ale jeho obraz vypadá jako rozlámaný. Pořád si nejsem jistá, co to znamená.“ 

„S tím mohu pomoci.“ Dotkl se mě myšlenkou a podělil se o svoji vizi toho předmětu. 

Jeho umístění bylo nádherné a přitom mě něčím odrazovalo. Křehký kousek skla uložený 

mezi krystaly křišťálu obsahoval tak silný náboj energie, že bych se bála k němu přiblížit. 

„To je -,“ zarazila jsem se, když obraz zmizel. „Vypadá to jako vnitřek křišťálové geody,“ 

pokračovala jsem. 

„Je obrovská,“ přikývl Ace. 

„Jak ho tam chceš najít? Je malý. Vejde se do něj sotva jedna kapka tekutiny. A umístění té 

geody… jak se do ní dostaneme?“ 

Na rtech se mu mihnul úsměv. „Zdá se, že se chceš k cíli dostat rychleji, než já.“ 

Smutně jsem se na něj podívala: „Snažím se tě odradit.“ 

„To nemůže nikdo.“ V jeho hlase zazněla stopa smutku, ale možná jsem si to jenom 

namlouvala. Hned pokračoval: „Doufám, že sis dostatečně odpočinula. Už budeme na místě.“ 

 

Zůstali jsme v dostatečné vzdálenosti, abychom mohli pozorovat složitou hru tří hvězd a 

jejich planet, a zvolna je oblétali v širokém kruhu. 

„Pane,“ ozval se jeden z Wraithů na můstku. „Senzory nám ruší signály z blízkého mraku 

prachu. Nemohu je nastavit tak, abych rušení izoloval.“ 

Ace k němu přistoupil a společně se snažili zprovoznit senzory, dokud Ace vztekle 

nebouchl pěstí na okraj ovládací desky. 

Dotkl se při tom tlačítka na zesílení audia a můstkem se rozlehl trochu disharmonický 

akord. 

Zvedla jsem hlavu a zamračila se. Akord zněl s různými drobnými obměnami, které tahaly 

za uši stejně, jako ten úvodní. Zadívala jsem se na Ace. Poslouchal s nepřítomným pohledem 

a přimhouřenýma očima. 

Moje uši protestovaly proti takovému drastickému útoku. Zvedla jsem k nim ruce, abych je 

zakryla, když ta hrozná hudba přestala. 

„Co se stalo?“ zeptala jsem se. 

„Mrak zastínila jedna z blízkých hvězd,“ vysvětlil Wraith od senzorů a natáhl se po 

zvukovém tlačítku. Po Aceově zamítavém gestu ruku zase stáhl. 

„Teď už stačí najít geodu a otevřít ji,“ otočil se Ace ke mně s vědoucím úsměvem. 

Jenom jsem tiše zaskřípala zuby. Taková píseň se mi vůbec nelíbila. Ani od prachového 

mračna, ani z úst spokojeně se tvářícího Wraitha s hvězdou kolem oka. Pod jeho napůl 

nadšeným a napůl výsměšným pohledem jsem si neodpustila rýpnutí: 

„Jistě. Najít geodu, otevřít ji bez poškození, najít mezi skutečnými křišťály kousek skla a 

vyzvednout ho – to už je přece hračka.“ 

Aceův pohled tvrdnul a já pokračovala pro jistotu beze slov: 

„To všechno s celou bandou brouků toužících po moci za zády.“ 

Měla jsem zvlášť na mysli jednoho konkrétního výrazně nepřátelského brouka a Ace to 

dobře věděl. 

Náš rozhovor přerušila další věta „písně“. 

Přitiskla jsem si dlaně k uším a rozzuřeně se zadívala na Ace. Za tohle trápení mohl on. 

V očích se mu mihlo pobavení a pak se sklonil k panelu se senzory. Po jeho zásahu se zvuk 

ztišil a stal se snesitelnějším. 

Vydechla jsem úlevou.  

„Ano,“ opakoval. „Jenom najít geodu.“ 

Lodí trhla jedna ze sil, které působily na všechny předměty v okolí a nutily je tančit 

„karlafadu“. 



„Měli bychom se přidat, nebo se držet dál,“ zavrčela jsem. Prohlížela jsem obrazovku se 

zvětšeným tancem satelitů tří hvězd. Zdálo se mi, že jsem zahlédla mihnutí jasné záře, když se 

jeden z malých měsíců dostal na dosah „písně“, ale nebyla jsem si jistá. Snažila jsem se měsíc 

neztratit z dohledu a čekala jsem, až se zase vynoří ze stínu hvězdy. 

Trvalo to ještě dlouho, než ho znovu zasáhl zvuk z blízké mlhoviny, ale pak už nebylo 

pochyb. Jasná záře vycházela z jeho odvrácené části a byla viditelná jako zářící proužek po 

obvodu. 

Přemýšlela jsem, jestli mám Ace upozornit. Bylo to těžké. Nechtěla jsem mu pomáhat. To, 

že mě zrazovala vlastní zvědavost, mi už dřív způsobilo hodně problémů. Teď by to byly 

problémy zasahující celou galaxii. A možná ne jenom jednu. 

Moje váhání bylo zbytečné. Všiml si, jak jsem se zarazila s rukou nad monitorem, a 

nahlédl mi přes rameno v okamžiku, kdy se měsíc znovu dostal do dosahu „písně“. Neřekl 

nic, jen se dotkl mého ramene a obrátil se ke svému zástupci. 

„Zůstanete zde, v bezpečné vzdálenosti. My dva,“ na okamžik ke mně sklopil oči, „si 

vezmeme malou přepravní loď.“ 

„Můj pane,“ zamračil se zástupce. „Vezmi s sebou ještě pár vojáků na ochranu.“ 

„Rozkazy máš,“ odbyl ho Ace a odešel z můstku. 

Poklusem jsem ho následovala a mračila se na jeho záda. Ten zatracený Wraith byl 

nechutně všímavý. A já neopatrná, když jsem na sobě dala znát zaujetí něčím neobvyklým. 

Vůbec se mi nechtělo do geody plné křišťálových krystalů. 

 

V přepravní lodi, kterou Ace vybral na výlet do geody, moc místa nebylo. Karlafadu bych 

si v ní určitě nezahrála. Nechal si do lodního počítače přetáhnout všechna dostupná data o 

trojhvězdné soustavě, všechny úryvky „písně“ a také poslední záběry, kde byl jasně vyznačen 

malý měsíc skrývající geodu. 

Usadila jsem se na výstupku jedné z bočních stěn lodi a dívala se, jak Ace soustředěně 

manévruje a využívá přitažlivých sil tančící soustavy, aby se dostal k označenému měsíci. 

 

 



04) V geodě 

Senzory byly oslepené, ale Wraith u řídícího panelu zvládl přistání bez zaváhání. Sotva 

jsme dosedli, geoda se dostala z vlivu mračna a uzavřela se. 

Ace rozsvítil venkovní světla lodi. Moc jich nebylo, ale stačily ozářit nejbližší okolí. Světlo 

se lámalo a odráželo v krystalech tak, že bylo vidět mnohem dál, než jenom na dosah lodních 

světel. 

Seděla jsem s hlavou v dlaních a snažila se rozdýchat urputnou bolest hlavy, která mě 

postihla ve chvíli, kdy jsme se dostali na dosah otevřené geody. 

Vliv kamenů a krystalů zvlášť jsem pociťovala vždycky. Nebylo nijak zvláštní, že jsem 

musela utéct z obchodu, kde byly kamínky na prodej smíchané v jedné míse. A krystaly 

křišťálu pro mne byly jedny z nejmocnějších. Podvědomě jsem se jich vždycky stranila. Tady 

to nebylo možné. Útočily na mě ze všech stran a jejich síla mi bránila v soustředění se. 

„Raději jsem měla zůstat s tvým zástupcem tam někde venku,“ zašeptala jsem, když se 

nade mnou Ace zastavil. 

„Musíme začít s hledáním.“ Moji poznámku nekomentoval a čekal, kdy se konečně zvednu 

a začnu fungovat. 

Nezvedala jsem se. 

Chtěl mě popohnat telepatickým dloubnutím, ale zachytil při tom něco z podstaty mé 

bolesti. Chytil mě za ramena, zvedl mě tak, abych se mu mohla dívat do očí bez nutnosti 

vyvracet si hlavu, a upřeně se mi do nich zadíval. 

„Cesta je dlouhá,“ říkal tiše. „Nemůžeme zůstat hned na jejím začátku a čekat, až se ti 

udělá lépe. Seber se. Potřebuji, aby ses soustředila.“ 

Dívala jsem se mu do očí a cítila, jak mi předává malý kousek vlastní síly. Bez použití 

ruky to bylo mnohem příjemnější. 

Na tři nadechnutí jsem počkala, až se mi nová energie přizpůsobí, a pak jsem vydechla 

úlevou. Bolest hlavy zmizela. Křišťál už na mě neměl vliv. 

Ace se netrpělivě pohnul k východu. Senzory uvnitř geody nefungovaly. Nevěděli jsme, 

kdy se znovu otevře a my budeme oslněni některým ze sluncí nebo jejich kombinací. 

„Jak chceš v tomhle hledat kousek skla?“ rozhodila jsem ruce. Stáli jsme vedle malé 

wraithské lodi a rozhlíželi se, kam nám lodní světla a lehké skafandry dovolovaly. 

„Nevím,“ zahučel. „Měla by ses zeptat,“ navrhl, když se otočil kolem osy. 

Mrhat energií na vrhání znechucených pohledů nemělo ve skafandru význam. Opřela jsem 

se o nejbližší krystal a zavřela oči. 

Právě včas. Zlostný výkřik Wraitha a jasná záře, viditelná i přes pevně zavřená víčka, mi 

prozradila, že se geoda znovu dostala do působnosti „písně“. 

 

„Víš, že moje návštěvy jsou co do počtu omezené?“ zeptal se drak. 

„Nevím,“ odpověděla jsem. „Jak moc omezené? Počtem dotazů nebo počtem spojení se 

s tebou? Platí to pro každý úsek zvlášť nebo se počítají dohromady za celou Cestu?“ 

Drak už se zase smál. 

„Jak pozoruji, tomu Wraithovi to moc neulehčuješ. To je dobře. Pro Wraithy s jejich 

znalostí této galaxie není Cesta tak složitá, jako pro kratší dobu žijící tvory. S novými 

událostmi ve vesmíru se mění i text, aby byl vždy použitelný. A k těm dotazům – dohromady 

máte na jeden úsek Cesty tři spojení pro možnost se ptát. Ale nemusí to být jenom v daném 

úseku. Všechna spojení můžete vyčerpat hned na začátku. Až skončí poslední, už mě 

nepřivoláte.“ 

„Děkuji,“ vyhrkla jsem a rychle pokračovala: „Ještě mi, prosím, řekni, jak lze v křišťálové 

geodě najít kousek skla, který je třeba k pokračování Cesty?“ 



Zářivé dračí oko se přivřelo a vypadalo to, že průvodce už neodpoví. Po dlouhé době se 

přece jenom ozval: „Zhasni.“ 

„Co to znamená?“ Potřebovala jsem odpověď celou a ne jenom další hádanku. 

„Nejlépe uvidíš ve tmě. Zhasni a poznáš, o čem mluvím. Ale teď,“ zarazil mě, než jsem se 

stačila nadechnout k další otázce, „bys měla jít.“ 

 

Zamrkala jsem do přítmí zavřené geody. Ace stál proti mně a netrpělivě se na mě díval. 

„Můžeš to zhasnout?“ kývla jsem ke světlům vycházejícím z lodě. 

Bez zaváhání se otočil a za chvíli uzavřený prostor pohltila tma. 

Rozhlížela jsem se, dokud nebliklo světélko v Aceově přilbě. Potřeboval aspoň trochu 

světla, aby viděl na cestu zpátky ke mně. 

Zastavil se a všechno se znovu utopilo v temnotě. 

Cítila jsem vedle sebe pohyb, jak se otáčel kolem dokola a tmou oslepenýma očima pátral 

po přítomnosti kousku broušeného skla. 

Natáhla jsem k němu ruku. „Nespěchej,“ řekla jsem tiše. Jako by tma podmínila i ticho. 

Při mém dotyku sebou trhnul, ale neodtáhl se, když jsem mu nechala ruku položenou na 

lokti. Možná nepotřeboval ujištění o přítomnosti dalšího tvora, ale mně ten dotyk uklidňoval. 

Zavřela jsem oči, aby lépe přivykly temnotě, a zase je otevřela. 

„Tam,“ řekla jsem a natáhla ruku ve směru, kde jsem zahlédla jasnější bod. 

Ace vedle mě zavrčel. Neviděl ani světlejší místo, ani moji nataženou ruku. 

Nespouštěla jsem oči z vybraného bodu a pokusila se Wraitha pootočit do správného 

směru. Automaticky se začal bránit, než pochopil, o co se snažím. 

„Vidím.“ Chytil mě za prsty a odtáhl mi ruku od svého lokte. 

„Kdo půjde a kdo bude hlídat směr?“ zeptala jsem se. 

„Nespouštěj z něj oči,“ odpověděl a rozsvítil světlo na svém skafandru. Jeho záře se 

odrazila od okolí a všechno ostatní pohaslo. 

Snažila jsem se mít oči přilepené ke správnému místu, ale nebylo to jednoduché. 

„Stůj!“ vykřikla jsem. Koutkem oka jsem zahlédla pohyb někde stranou. Geoda se znovu 

otvírala. 

Konečně jsem to mohla sledovat zblízka. Když jsme přilétali, působila právě píseň mračna 

a pak jsem celou dobu otevření mluvila se strážcem.  

 

Z geody se oddělil nepravidelný kruh. Nejdříve jako prasklina běžící mezi krystaly, pak 

s chřestěním vystoupil z okolí a na vnějším obalu se ukázala vyvýšenina. Když dosáhl takové 

vzdálenosti, aby se krystaly nepoškodily, prostě zmizel. Místo něj jsem ze svého místa viděla 

proužek jednoho ze sluncí, část prstence z blízké planety a mezi nimi našedlý obláček – 

prachové mračno. Celá scéna se pomalu pohybovala a mračno se blížilo k okraji slunce. Až 

ho zakryje, budeme mít dost času na získání trofeje a návrat do lodi. Pokud geoda nezmění 

směr a slunci se nevyhne. 

Bez dechu jsem sledovala Wraitha stojícího na samém okraji nepravidelného otvoru. Ani 

se nepohnul, zatímco já, v dostatečné vzdálenosti od veškerého dění, jsem při pohybu části 

geody zašátrala rukama kolem sebe a chytila se nejbližšího křišťálu v dosahu. 

Píseň byla naštěstí slyšitelná pouze přes lodní senzory, takže byly moje uši ušetřeny 

dalšího nepříjemného náporu. Netrpělivě jsem čekala, kdy se znovu zavře. 

Čekání se mi zdálo dlouhé. Tak dlouhé, že jsem si sedla na nejbližší horizontálně rostlý 

krystal a přimhouřila oči. Ramena mi klesla a jenom výztuha skafandru mě držela, abych se 

neskroutila do pohodlného klubíčka. 

 



„Andoriel!“ Výkřik se rozlehl skafandrem a zvedl mě dřív, než jsem úplně otevřela oči. 

Klidně jsem je mohla nechat zavřené. Geoda byla znovu v celku a všude panovala naprostá 

tma. 

„Promiň, trochu jsem se zamyslela,“ zamumlala jsem a začala se rozhlížet po skleněném 

světélku. 

„Všiml jsem si,“ prskl po mně Wraith a na vteřinu rozsvítil světlo v přilbě, abych mohla 

určit jeho polohu. 

Postavila jsem se čelem k němu a čekala, až si moje oči zase zvyknou na temnotu, abych 

ho mohla dovést k cíli. 

Trvalo dlouho, než se dostal až k ozářenému místu. Následovala jsem ho rychleji, protože 

jsem se nemusela nechat vést pokyny. 

Kousek skla byl zapadlý mezi krystaly právě na hraně, kde se geoda otvírala. Stačil jeden 

neopatrný pohyb následovaný písní mračna a Aceova Cesta mohla skončit. 

Stála jsem stranou a pozorovala, jak se snaží chytit křehkou stopku mezi prsty 

v neohrabaných rukavicích. 

Sklopila jsem pohled k vlastním zápěstím. Skafandr byl kolem nich pevně přichycen, 

rukavice se natahovaly zvlášť a upevňovaly se magnetem a kouskem závitu. 

„Počkej,“ řekla jsem a odtáhla jeho ruku, kterou se pokoušel protáhnout mezi krystaly 

z druhé strany. 

Narovnal se a o krok ustoupil, aby mi uvolnil místo. 

„Nastav ruce,“ pokračovala jsem a z vlastních dlaní naznačila mističku. Pak jsem pootočila 

uzávěrem rukavice, stáhla ji, rychle sáhla po sklu, položila ho Aceovi do natažených dlaní a 

zase si rukavici nasadila. 

Pomalu jsme se vraceli k lodi a dávali pozor, abychom se nedostali do území, které se 

otvíralo. Už se to nestalo. Geoda byla tichá a pustá a špičatá do všech směrů. Uvědomovala 

jsem si to mnohem víc, než při hledání. Ace vybíral cestu tak, aby měl jistotu, že nepoškodí 

nalezenou trofej žádným neopatrným pohybem. Moje ruka na pár okamžiků bez ochrany 

vystavená působení okolí bolela a cítila jsem, jak mi rukavici postupně zaplňuje otok. Věděla 

jsem, že se mi nic vážného nestane, ale nepříjemné pocity to nezahnalo. 

V lodi jsme odložili jen přilby a rukavice a přinesený kousek skla uložili do krabičky, 

vystlané tak, aby se křehký kalíšek nepoškodil. 

Počkala jsem, až Ace opět zapojí umělou gravitaci a s úlevou se zbavila zbytku skafandru. 

Na moje dotazy, jak v něm Wraithi zajistili stálý kontakt s povrchem ve stavu beztíže, mi Ace 

neodpovídal. 

Seděla jsem na svém místě u boční stěny a netrpělivě čekala, až se geoda otevře. Ace stál u 

hlavního řídícího pultu připravený odletět, jakmile bude cesta ven volná. 

Přeskočila jsem očima z místa, které nás stále nechtělo vypustit, na Wraitha. Přestavila 

jsem si, jak by mohl vypadat vesmír, kdyby získal to, po čem tolik toužil. Ale ať jsem se 

snažila sebevíc, moje vize obsahovala příliš mnoho nejasností. 

Můj upřený pohled i neposlušné myšlenky Wraithovi nemohly ujít. Chvíli to snášel klidně, 

pak se začal mračit a konečně mne stihl rychlým nevraživým pohledem. 

„Ani se nesnaž,“zavrčel. I jemu bylo čekání na píseň z prachového mračna dlouhé. 

„Měla bych vědět, co nás čeká, když už ti pomáhám.“ Zvedla jsem se a zůstala stát u jedné 

z postranních konzol. Položila jsem na ni pravou ruku. Levou jsem měla volně spuštěnou 

podél těla. Odpočívala a zotavovala se po nedávném blízkém setkání s vakuovou nepřízní 

vesmíru. 

Nerozhodně jsem zaťukala nehtem na okraj ovládací desky. 

Vysloužila jsem si další nerudný wraithský pohled. 

„Nemohli jsme tak dlouho čekat,“ vyštěkl znenadání. 



Zvedla jsem překvapeně hlavu. Neuvědomila jsem si, jak snadno nechávám svoje 

myšlenky unikat. Zrovna jsem si říkala, že jsme měli karlafadu pozorovat déle a zaznamenat 

každé otevření geody ve složitém tanci. Překvapilo mě, že to Wraithové, a Ace zvlášť, 

neudělali. Mohli jsme se sem vypravit později a přesně vědět, kdy a na jak dlouho se geoda 

otevře. Aceova netrpělivost a touha projít Cestou co nejrychleji mohla všechno jenom 

zkomplikovat. 

„Kolik máme vzduchu?“ zeptala jsem se. Tato malá loď nebyla vybavena na dlouhé 

vesmírné cesty a její systémy byly omezené. 

Ace stiskl rty a neodpověděl. Upřeně na monitoru sledoval nehybné pole krystalů před 

lodí. 

„Dala by se,“ začala jsem rozvíjet novou myšlenku, ale Wraithův pohled mě zarazil. 

Aceovo ovládání bylo na hranici zhroucení. I jeho myšlenky volně kroužily a nebránily se 

nahlédnutí. Ten strach, který se po prvním setkání s obsahem textu skryl před návalem 

euforie, vystrčil hlavu a začal se rozhlížet. A také šeptat, že Cesta může být omezena časem a 

my ho tady zbytečně ztrácíme. 

„Ace,“ řekla jsem hlasitě, abych šeptání strachu přehlušila. „Dá se geoda otevřít zevnitř? 

Bude reagovat na zvuky z prachového mračna, které máme nahrané v počítači?“ 

Strach si mě pozorně prohlédl a s výhrůžným pohledem zmizel. 

Ace zvedl hlavu a v očích se mu odrazil zájem. S rukou nad ovladačem zaváhal. 

„Nemusíš,“ vydechla jsem. „Letíme.“ 

Část geody se opět oddělila. Zahlédla jsem vesmírný oblak prachu mezi jednou z planet a 

jejím měsícem. Moc času jsme neměli. A také jsme moc času nepotřebovali. 

Sotva se část geody pohnula, Ace zvedl loď nad povrch a pomalu se blížil k ustupující 

stěně. Vyklouzli jsme právě včas. Toto bylo snad nejkratší otevření v celém tanci. 

Ace se jistě proplétal tančící soustavou zpátky ke své čekající lodi. Ale já vnímala let 

jenom napůl. Otevřela jsem krabičku, kterou jsem dostala do úschovy, a zadívala se na 

pohárek na krátké tenké nožce. Přemýšlela jsem, k čemu nám bude dobrý. 

 

 

 



05) Past 

Krabička se vzácným obsahem byla bezpečně uložená v kapse mého oděvu, dokud jsem se 

nedostala do královniných pokojů. 

Ace zmizel směrem k můstku, aniž se na mě podíval. Věděla jsem, že se brzy objeví, aby 

mohl zadat nový kurz. 

„Víš, kam nás Cesta zavede teď?“ ptal se hned, jak vešel. Kývnutím hlavy dal najevo 

souhlas s místem, kam jsem krabičku uložila. 

„Jistě,“ usmála jsem se. „Pod plášť světla.“ 

Zamračil se. 

Zvedla jsem ruku na znamení smíru a pokračovala: „Kolik je v této galaxii hvězdotvorných 

oblastí?“ Kývla jsem k připravenému počítači. 

„Mohli bychom to zjistit jednodušším způsobem,“ navrhl. 

Zavrtěla jsem hlavou. „Měli bychom šetřit. Nevím, jestli jsem se dopočítala správně, ale 

setkání se strážcem už byly nejméně čtyři. Možná pět.“ Zarazila jsem se. 

Ace se na mě zadíval nečitelným pohledem. Když jsem zmlkla, přistoupil k počítači a 

zadal na něm vyhledávání. 

Tiše jsem si pro sebe skřípala zuby. Místo, abych se snažila Wraitha od Cesty a té divné 

věci na jejím konci odradit, ještě se starám, aby si nevyčerpal všechny nápovědy najednou. 

Ace od počítače rozzlobeně zavrčel. Když jsem se mu podívala přes rameno, načítaly se 

desítky míst, kde vznikaly nové hvězdy. 

„Tohle bude dlouhé,“ zamumlala jsem.  

Pozoroval nabíhající data a kolem čelistí se mu s každou novou informací víc a víc 

napínaly svaly. 

„První část Cesty jsi našel hned. Nemůžeme doufat, že to tak bude s každou,“ snažila jsem 

se trochu zmírnit napětí, které jsem z něho cítila. Tak nervózního a nejistého jsem ho ještě 

nezažila. Jako by mu Cesta a její cíl brali víc energie, než si někdo z nás uvědomoval. 

S hlubokým nádechem se opřel dozadu do židle, ale očima nepřestával sledovat plynulý 

tok informací. 

Nechala jsem vyjet další z bočních panelů a připojila k pracujícímu počítači monitor, který 

byl v panelu ukrytý. Všechna dosud nalezená místa ve vesmíru jsem postupně otvírala a 

třídila podle několika jednoduchých pravidel, která jsem si určila. 

Pod pláštěm světla matka ztrácí svoje děti, opakovala jsem si.  

Nejdříve jsem vyloučila všechny informace, kde byl více jak jeden zdroj nových hvězd. 

Několik sporných jsem si raději ponechala v užším výběru a zaměřila se na kousky vesmíru, 

které byly osvětleny nějakým dalším zdrojem záření, kromě toho základního. 

„Jenom doufám, že jsem to pochopila správně,“ mumlala jsem si pro sebe. 

Ace nechal vyhledávání běžet a postavil se mi za záda. 

Část dat jsem měla roztříděnou a vytáhla si z počítače další údaje. Při otevření první 

položky se Wraith natáhl a poklepal na ni prstem. 

„Tato je správná,“ řekl bez stínu pochybnosti v hlase. 

Otočila jsem se k němu. Chtěla jsem se zeptat, jestli si je svým tvrzením jistý, ale raději 

jsem tu otázku spolkla. Oči se mu leskly a vypadalo to, že se už zase ztrácí v nějaké své 

představě ovládnutí kosmu. Jenom jsem kývla a označené informace uložila zvlášť. Pak jsem 

pokračovala ve zkoumání dalších možností. 

„Co to děláš?“ zavrčel. 

„Nechci pominout žádnou z informací,“ pokrčila jsem rameny. Na zádech jsem cítila jeho 

rozzlobený pohled. Ani jsem se neohlédla, když odcházel a hlasitě za sebou zavřel dveře. 

Teprve když byl pryč, s výdechem jsem spustila ruce do klína. Vstala jsem a přešla po 



místnosti, abych si uvolnila ztuhlé nohy, a zamávala jsem levou rukou nad hlavou, aby se 

rychleji dostala do normálu po setkání s vakuem vesmíru. Nebylo na ní nic znát, ale 

mravenčení se mi ještě stále rozlézalo z prstů až k lokti. Zaznamenala jsem přitom, že se loď 

pohybuje jinak. Ace nečekal na výsledek mých výzkumů a zadal kurs podle svého 

přesvědčení. 

Zklamaně jsem se podívala ke dveřím a vrátila se k počítači. 

 

Podle údajů z databáze nás čekala hodně dlouhá cesta. Ta oblast, kterou si Ace vybral jako 

další zastávku na Cestě, byla tak vzdálená, že wraithská loď bude muset několikrát zatavit 

kvůli regeneraci. 

 Po malé procházce jsem se vrátila k práci. Šla pomalu. Prokousávala jsem se informacemi 

a v duchu si říkala, jak je dobře, že jsem na něco takového zvyklá ze své práce na Atlantis. 

Trochu mě zarazilo, že to bylo poprvé od té doby, kdy jsem se ocitla na Aceově lodi, co jsem 

si na Město vzpomněla. Hned jsem takové myšlenky zase vyhnala z hlavy a věnovala se práci. 

Ukončila jsem hrubé roztřídění a dala si pauzu. Další procházka po místnosti, vyhlédnutí 

na chodbu, kde už zase hlídal jeden z vojáků, ale tentokrát se nedal vylekat, a ochutnání 

čehosi, co se vydávalo za potravu, mi pomohlo trochu vyčistit hlavu. 

Výkonný lodní počítač mi třídění hodně ulehčoval. Přesto trvalo pár hodin, než jsem výběr 

zúžila na pět možností. Jedna z nich byla ta, kterou Ace označil hned na začátku. Dívala jsem 

se na pět souborů a nic mě nenapadalo. Další pauza byla delší a užila jsem si ji se zavřenýma 

očima na kožešinovém lůžku. Po probuzení jsem s rozladěním zjistila, že místností prochází 

Aceův zástupce. Zůstala jsem ležet a bez pohnutí ho sledovala. 

Zkoumal každou drobnost v pokoji. Nejprve očima a často i rukama. Ohmatával, otvíral a 

převracel jednotlivé kusy zařízení. 

Prozkoumal tak téměř všechno, než se obrátil směrem ke mně a všiml si, že ho pozoruji. 

Na zlomek vteřiny se zarazil, ale hned zase získal svoji obvyklou sebejistotu a nadřazenost. 

Přejel mě pohrdavým pohledem. 

Snažila jsem se nedat na sobě znát, že jsem pochopila, co hledá. Krabička zůstala jeho 

pátravých očí i rukou ušetřena a rozhodně jsem neměla v úmyslu na ni upozorňovat. Vstala 

jsem a můj pohled byl plný pobavení a špatně skrývané skepse. 

„Neseš mi další pochoutky?“ zeptala jsem se. 

Spodní čelist se mu napjala, jak stiskl nevolí zuby. 

„Přeješ si potravu?“ odpověděl otázkou. 

„Vlastně ano. Mám hlad a žízeň. Přines mi něco vhodného,“ rozkazovala jsem a zakázala 

si při tom, cítit se provinile, že někoho jiného pověřuji takovými směšnými žádostmi. 

Obývala jsem pokoje královny a nevyužít všeho, co s nimi bylo spojené, by bylo považováno 

za slabost, ne-li přímo za hrubost. 

„Jak si přeješ,“ procedil mezi zuby. 

Sotva zmizel za dveřmi, zhluboka jsem si oddechla. Averze vůči tomu druhému byla na 

obou stranách. Ale zatímco u Wraitha šlo o pohrdání a výsměch, ve mně se pral strach 

s hrdostí a vědomím, že jakoukoli chybu okamžitě otočí proti mně. Neměli jsme se rádi a čas 

na tom nic nezlepšil. 

Podívala jsem se na zavřené dveře a pak zástupce vypudila z hlavy. Šla jsem znovu probrat 

pět zbývajících možností. 

Musela jsem uznat, že ta Aceova byla nejvhodnější. Nejvíce podobná popisu. Založila 

jsem si bradu dlaní a zamyslela se, jestli to byla jenom náhoda, že vybral tak rychle a dobře. 

Při dalším otevření dveří jsem jenom mávla rukou ke stolku se zprohýbanými ozdobnými 

nožkami. Usoudila jsem, že mi některý z vojáků nese požadovanou stravu. 

„Nemyslím, že by mě udržel, pokud mi ho nabízíš k usednutí,“ uslyšela jsem Aceův hlas. 



Zvedla jsem hlavu a zadívala se na něj. Po zaujetí, se kterým odcházel, nezůstala na 

povrchu ani stopa. Přesto se mi zdálo, že něco z něj stále rezonuje ve Wraithově hlasu. Mlčela 

jsem a čekala, až mi vysvětlí svůj příchod. Nenechal mě dlouho čekat. 

„Jak jsi pokročila s průzkumem?“ postavil se mi za záda a zadíval se do počítače. 

Čtyři z možností byly seřazeny za sebou podle dostupnosti od té, ke které jsme mířili. 

Spokojeně pokýval hlavou. „Jsi dostatečně výkonná, když se snažíš,“ řekl. 

Málem jsem nadskočila. 

Po hlubokém nádechu jsem se trpce usmála. „Můžu tady sedět a dívat se, jak si s tím 

poradíš sám. Nebo mě pusť pryč,“ navrhla jsem se zdánlivým klidem. Pohled jsem nespustila 

z jeho tváře. Nepohnul se na ní ani sval, ale oči mu zpřísněly. 

„Můžeš tady sedět a dívat se,“ řekl po dlouhé pauze. „Ale neopustíš tuto loď bez mého 

souhlasu.“ Zamířil ke dveřím. Než se za ním zavřely, ještě se otočil. „Za čtyři hodiny budeme 

na místě. Odpočiň si. Čeká tě práce.“ 

Nečekal na odpověď a zmizel. 

Dívala jsem se na zavřené dveře a cítila, jak se ke mně plíží smutek a strach. 

„Změnil ses,“ zašeptala jsem. „Ne,“ opravila jsem sama sebe. „Změnil tě Text, Cesta a ta 

věc, která čeká na konci, aby nás všechny zničila.“ 

A to jsme pořád na začátku, dodala jsem si v duchu s povzdechem. Obešla jsem všechny tři 

pokoje a snažila se nějak zabavit. Vstupní dveře jsem nezkoušela. Při Aceově odchodu jsem si 

všimla stráže, ale nálada na její provokace mě přešla. Zůstala jsem stát a dala si ruce v bok. 

Smutek vystřídala zlost. Zlost na Ace, že se nechal zlákat vidinou moci a zlost na sebe, že ho 

ještě podporuji, místo abych mu v tom zabránila. 

„Zatraceně! Ty Wraithe tvrdohlavej, paličatej, umíněnej, tohle mi dělat nebudeš!“ 

rozkřičela jsem se tak hlasitě, jak nejvíc jsem mohla. Nic to nezměnilo, ale trochu se mi 

ulevilo. 

Jako na zavolanou se otevřely dveře. Nestál v nich Ace, ale Zak. Pokynul mi, abych vyšla 

ven a vedl mě spletí chodeb do jedné z laboratoří. Usmívala jsem se, když jsem si uvědomila, 

že schválně volí co nejdelší cestu. Svižná procházka mi pomohla srovnat myšlenky a trochu 

se uklidnit. 

V laboratoři jsem se zmateně rozhlédla. Nikdo v ní nebyl. 

„Kde je tvůj velitel?“ zeptala jsem se Zaka. 

„Plním rozkaz jeho zástupce,“ zamumlal. Přešlápl v rozpacích nad tím, že jsem ho oslovila 

a on odpověděl. Rychle se otočil a odcházel. 

„Asi by se o novém místě mého pobytu měl dozvědět také velitel,“ řekla jsem polohlasně 

jeho zádům mizejícím v chodbě. 

Doufala jsem, že mě slyšel. Netoužila jsem po společnosti zástupce. Zvlášť ne na místě, 

kde o nás skoro nikdo nevěděl. 

Zástupce na sebe nedal dlouho čekat. Ve dveřích rychlým pohledem zkontroloval, že jsme 

opravdu sami, a vstoupil. 

Stála jsem uprostřed místnosti a prohlížela si ho. Přemýšlela jsem při tom, kolik má Ace 

zástupců. Tento mi byl neznámý. Připadal mi velmi mladý. Vysoký, štíhlý, s výsměšně 

přimhouřenýma očima, když se na mě zadíval, a s rukama spojenýma za zády. Snad proto, 

aby odolal touze se na mně nakrmit, než začneme mluvit. Alespoň jsem doufala, že budeme 

mluvit. 

„Často pobýváš na wraithských lodích,“ oslovil mě. 

Jenom jsem přikývla. 

„A s mým velitelem sdílíš některé důvěrné informace,“ pokračoval. Do hlasu se mu 

vkradlo napětí. 

Znovu jsem kývla. Dívala jsem se mu do tváře a odhadovala, jak dlouho ještě bude chodit 

kolem horké kaše. 



„Ode dneška,“ vycenil na mě zuby, „je budeš sdílet i se mnou.“ 

Moc dlouho kolem ní nechodil. 

Ani jsem se nepohnula. Čekala jsem, co ještě řekne, a on čekal, jak budu reagovat. Ticho 

se protahovalo. 

„Opravdu tě mám nutit k řeči?“ zeptal se výhrůžně. 

„Nutit?“ hrála jsem překvapenou. „K ničemu mě nutit nemusíš. Čekám, až mi dáš 

informace, které s tebou mohu sdílet.“ 

Pohrdavě se zasmál. „Jsi ještě hloupější, než jsem si myslel,“ ušklíbl se. „Ty informace 

podáš ty mně. Všechny, které ti velitel sdělil. A hned.“ 

„Ach,“ vydechla jsem a upřela na něj ten nejobdivnější pohled, jakého jsem byla schopná. 

„O takové informace máš zájem?“ ptala jsem se. „O tajemství, která jsou mezi mnou a tvým 

velitelem?“ Ukročila jsem stranou a pak Wraitha pomalu obešla. „Tobě?“ zeptala jsem se, 

jako bych se chtěla ujistit, že jsem dobře slyšela. 

Jeho trpělivost byla na samé hranici výbuchu. 

„Řekni, čím mám začít,“ usmála jsem se na něho. 

„Začni tím,“ zhluboka se nadechl a snažil se skrýt záblesk uspokojení v očích, „po čem 

pátráme. Co je tak důležité, že létáme napříč galaxií bez ohledu na vlastní pohodlí?“ 

„Ty to nevíš?“ zavrtěla jsem pochybovačně hlavou. Nespustila jsem pohled z jeho tváře, 

ale díky perifernímu vidění jsem věděla, že už mi bezprostřední nebezpečí nehrozí. Dovolila 

jsem si malý vtip. 

„Tvůj velitel propadl sběratelství,“ začala jsem s vážnou tváří vysvětlovat. „Shromažďuje 

starožitný porcelán a hodlá jím vyzdobit všechny chodby svých lodí. Budete se učit tancovat 

v porcelánu.“ Představa, jak Wraithové tancují mezi malovanými džbány a mísami, mi málem 

pokazila herecký výstup. Ale za pohled do Wraithovy tváře to stálo. 

„Ty!“ vykřikl. Natáhl ke mně ruce a vrhl se kupředu. 

 

 



06) Pod pláštěm světla 

Útočící Wraith se mě už skoro dotýkal, když ho srazil výboj ze zbraně. Kolena se mu 

podlomila, ale stále se snažil dostat ke mně. 

S přemáháním jsem zůstala stát na místě a odolala přání aspoň o krok couvnout. 

Další střela ho připravila o vědomí a on zůstal ležet s rukou nataženou tak, že se prsty 

dotýkal mé boty. 

Zírala jsem na něj, dokud ho dva vojáci nevzali v podpaží a neodnesli z mého dohledu. Pak 

teprve jsem zvedla oči. 

Ace stál mezi dveřmi laboratoře a tvářil se spokojeně. Z chodby jsem slyšela hlas jeho 

zástupce, se kterým jsme se od počátku neměli rádi, jak stručně poroučí vojákům, kam mají 

omráčeného Wraitha uložit. 

Zak stál za svým velitelem jako socha. 

„Vedla sis dobře. Vrať se zpátky.“ Ace mi pokynul a čekal, že kolem něho projdu a ztratím 

se v královniných pokojích. Ale mně se nechtělo. Potřebovala jsem pár odpovědí na otázky, 

které mi tepaly v hlavě. Musel to poznat. V jeho očích jsem zahlédla pobavení a velkou dávku 

netrpělivosti. Zak se otočil a zavřel za sebou dveře z venku. 

Nadechla jsem se, ale zarazila se, když výstražně zvedl ruku. Přešel do zadní části 

laboratoře a vypnul tiše vrnící počítač se zhasnutou obrazovkou. 

„Věděl jsi o tom,“ řekla jsem. Pochopila jsem, jak se pomoc objevila v pravý čas. Celé to 

bylo připravené. Většina mých dotazů ztratila smysl. Na okamžik jsem se zadívala do země, 

než jsem položila jednu z mála zbývajících otázek: „Na kterého z nás to bylo nastražené?“  

„Jeden z mých nových vědců velice toužil zjistit, kam naše cesta směřuje,“ zamračil se 

Ace. „Dohodl jsem se svým zástupcem, jak zjistíme, kam až by zašel. A ty jsi byla vhodný 

objekt. Myslel si, že jsi jedna z uctívaček, která omylem něco zaslechla, a proto tě držíme 

stranou. Když se ‚náhodou‘ dozvěděl, že tě můj zástupce nechal odvést sem a nemá teď čas na 

výslech, neodolal návštěvě. Nepovažuje uctívače za inteligentní tvory, proto se neobával o 

svoji bezpečnost.“ 

„Tak proto Zak mluvil o zástupci,“ zamumlala jsem si pro sebe. „A kdo všechno ví o 

podstatě naší cesty a jejím cíli?“ zkusila jsem se ještě něco dozvědět. Marně. Na to už pro mě 

odpověď nebyla. Jenom další pokyn k opuštění laboratoře. 

Zbytek cesty jsem prohlížela další hvězdné mapy a odhadovala, která z nádherných 

hvězdných pulsarů by mohla být ‚kráska‘. Chtěla jsem mít trochu náskok, i když jsem 

nepřestala doufat, že se Ace brzy rozhodne v Cestě nepokračovat. I kdyby to mělo být jenom 

proto, že se jeho posádka začínala o Cestu moc zajímat. 

 

„Jsme na místě,“ otočil se ke mně Ace. 

Stála jsem na můstku a dívala se na obrazovku nad jeho hlavou, kde malá reflexní 

mlhovina zářila jasně modrou barvou ohraničenou sytě oranžově červeným lemem. 

„Plášť světla?“ Pokusila jsem se o malý úsměv. Nenápadně jsem se ještě jednou rozhlédla. 

Můstek byl prázdný. Ace stál u hlavního ovládacího panelu a nepřetržitě kontroloval 

nabíhající data. 

„Víš, co hledáme tentokrát?“ zeptal se, aniž by zvedl hlavu. 

„Něco jiného?“ zarazila jsem se. Na nejbližší obrazovce jsem vyvolala text s popisem 

Cesty a našla řádek, který nás kdysi navedl ke geodě a kousku skla. Text se změnil. Mračila 

jsem se na něj a polohlasně si slabikovala pokroucená slova. Nedalo se říci, že bych je četla, 

jenom jsem vyslovovala, co mě při pohledu na ně napadalo. 

„Hořící srdce života?“ opakoval po mně nedůvěřivě Wraith. 

Mávla jsem netrpělivě rukou a oči jsem nespustila z textu. 



„Spíš kapka, střípek, zlomek. Něco malého. Něco…,“ přešla jsem k velké obrazovce 

s mlhovinou a přejela prstem po jejím oranžovém obvodu. „Něco, co hoří,“ dořekla jsem. 

Ace naposledy klepl na ovladač a otočil se ke mně: „Můžeš se vrátit zpátky do pokoje.“ 

Překvapeně jsem zvedla hlavu. „To je všechno?“ zeptala jsem se, když mě jemně odstrčil 

od monitoru a zadíval se na něj sám. 

„Chtěla jsi jenom pozorovat,“ pohnul ramenem na znamení rezignace. 

Zůstala jsem zaraženě stát, dokud ke mně nezvedl pohrdavý pohled. 

Cestu zpátky do pokojů královny jsem zvládla v rekordním čase. Nejvíc jsem litovala, že 

za sebou nemohu prásknout dveřmi. Dopadla jsem mezi kožešiny a konečně našla trochu 

dechu, abych mezi zuby zasyčela: „Tohle hledání by ti měl co nejdřív někdo zatrhnout nebo 

se přestanu ovládat a bude malér.“ Ušklíbla jsem se, když jsem si představila, jak by ten 

‚malér‘ vypadal. Asi jako vysušená Ája zbavená veškeré energie. 

Myslela jsem, že doby, kdy mě Wraith přiváděl k nepříčetnosti, už minuly. Neminuly. A 

také nebyly tak vzdálené, abych si nevzpomněla, co mě tehdy uklidňovalo. 

Sedla jsem si do tureckého sedu zády opřená o stěnu, ruce položila na kolena, zavřela oči a 

s hlubokým nádechem narovnala záda. Pomalu jsem vydechovala a s odcházejícím dechem 

vypuzovala z hlavy neposlušné myšlenky. Šlo to těžko, protože mi chyběl trénink. Už jsem 

byla rozhodnutá to vzdát. Když jsem otevřela oči, byla jsem mezi dveřmi. Zamračila jsem se 

nad tím, jak jsem se tam dostala, a pak jsem si všimla postavy sedící u zdi. Povedlo se. 

Vydala jsem se rovnou cestou na můstek. Ace vydával rozkaz k vyslání malé lodi na okraj 

mlhoviny. Sledovala jsem jeho instrukce a tiše se pro sebe usmívala. Nepotřebovala jsem loď. 

Budu tam dříve, než on. Nečekala jsem, až se sám vydá za dalším kouskem nepochopitelné 

skládačky, kterou jsme měli posbírat na Cestě, a rozletěla se tam sama. 

Po výstupu z lodi jsem se na chvíli zastavila, abych si zvykla, že vlastně dýchat 

nepotřebuji. Jednou myšlenkou jsem zkontrolovala svoje fyzické tělo, pokojně dýchající 

v královnině pokoji, a postupovala dál. Trochu mi dělalo problémy určit přesné místo, které 

chtěl Ace v přepravní lodi navštívit. Zastavila jsem se před okrajem mlhoviny a otočila se, 

abych viděla na blížící se lodičku. V zádech jsem cítila tlak, pod kterým probíhaly 

hvězdotvorné procesy. Přitažlivé síly na sebe vázaly částečky různých prvků rozptýlených 

v mlhovině. Přeskupovaly je, stlačovaly a vypuzovaly pro mě nepochopitelným způsobem. 

Byla by to úchvatná podívaná, kdyby se k tomu místu neblížila malá wraithská loď. 

Chvíli jsem ji sledovala, pak jsem se obrátila k mlhovině a upřeně se zadívala na jedno 

místo. Z většího shluku vysokou rychlostí vyletěla do všech stran zářící sprška. Hnala se 

mlhovinou a cestou na sebe chytala nové a nové částice. Skupinka hořících kousků vyletěla 

z mlhoviny. Z plamínků, které ji obklopovaly, zůstaly řeřavé uhlíky. Sotva se vymanila 

z posledního mračna, nabrala ještě vyšší rychlost a mířila přímo na lodičku. 

„Ne,“ zašeptala jsem. 

Jediným skokem jsem se ocitla zpátky v pokoji. Pět vteřin, které jsem potřebovala, abych 

se zvedla z podlahy a vykročila ke dveřím, mi připadaly jako věčnost. Kolem stráže jsem 

proběhla dřív, než se stačila vzpamatovat, a utíkala na můstek. 

„Musí hned zpátky!“ křikla jsem na Aceova zástupce. Stál u ovládacího panelu a zíral na 

mě s nevěřícím úžasem. 

„Jak ses-,“ začal, ale nedopověděl. 

„Zavolej ho. Musí se hned vrátit. Letí k němu. To nezastaví. Nevyhne se. Dělej!“ Křičela 

jsem. Zezadu mě uchopily ruce strážných. Trhla jsem sebou, abych se jim vymanila. 

„Zavolej ho. Promluvím s ním sama,“ snažila jsem se mluvit tišeji. K mému překvapení 

mne strážci pustili a odstoupili. Vrhla jsem se k jednomu z terminálů. Pozdě. Ruce mi klesly a 

jenom jsem sledovala, jak se přepravní loď na obrazovce mění v cedník. 



Couvla jsem. „Takhle jsem si ten malér nepředstavovala,“ zašeptala jsem. Další krok 

zpátky byl zakončený klopýtnutím a pádem. Zůstala jsem sedět na zemi a přes veškerou snahu 

cítila, jak mi po tváři stéká slza. 

„Takový smutek pro jednu opuštěnou loď?“ ozval se ode dveří známý hlas. „Můžete ji 

přitáhnout,“ pokračoval zřejmě směrem k zástupci. 

Zvedla jsem se, vrhla po Aceovi jeden jediný pohled a odešla zpátky do pokojů královny. 

Přestože jsem tam poslední dobou trávila tolik času, pořád jsem je nedokázala označit za 

„své“. I když tentokrát mi připadaly jako oáza uprostřed pouště. 

 

Ace se objevil po několika hodinách. Zůstal stát hned za vstupem a rozhlédl se po 

místnosti. Mezi dlaněmi svíral malé zlaté pouzdro. 

Dívala jsem se, jak ukládá pouzdro vedle krabičky s kouskem skla. 

„Hořící srdce života,“ zamumlal, než se na mě podíval. „Myslela sis, že jsem v té lodi.“ 

Odmlčel se čekaje na moji reakci. Nedočkal se, tak pokračoval v samomluvě: „Bála ses, že 

tam zemřu. Chtěla jsi mne zachránit.“ Jeho výraz byl stále spokojenější. „Oplakávala jsi 

mne,“ uzavřel výčet mých nectností. 

Přimhouřila jsem oči. „Myslela jsem, že jsi v té lodi,“ souhlasila jsem. „A bála jsem se, že 

mě tvůj zástupce sežere, jakmile se mu naskytne příležitost.“ Při posledních slovech jsem se 

zvedla od počítače a došla k němu. 

„Poleťme domů,“ poprosila jsem tichým hlasem. 

Ohlédl se po dvou kouscích sebraných na Cestě. „Jsme teprve za první čtvrtinou,“ zavrtěl 

hlavou. „Musím… potřebuji tou Cestou projít.“ 

Otočila jsem se a odešla zpátky. Mlčky mne následoval. Postavil se mi za záda a díval se 

do počítače, kde byly pořád rozpracované soubory s binárními soustavami, které obsahovaly 

neutronovou hvězdu. 

„Máš zase tak jasnou představu, jako minule?“ zeptala jsem se. Klávesnice jsem se ani 

nedotkla. Zavrtění hlavou jsem za sebou jenom cítila. S neznatelným povzdechem jsem 

pokračovala v prohlídce záznamů.  

„Jak může mrkat, když na ni nedosáhne?“ mumlala jsem si pro sebe. „Kráska jedna 

proradná. Kde bere materiál na mrkání?“ podivný zvuk za zády mne přinutil zmlknout a otočit 

se. Ace se na mě vážně díval, ale kolem úst mu cukalo. Netušila jsem, že jsem tak zábavná. 

Zamračila jsem se na něj a pokračovala ve zkoumání. Rentgenových pulzarů bylo v galaxii 

několik desítek. 

„Možná,“ zarazila jsem se i jednoho ze záznamů. Zvětšila jsem obraz binární soustavy a 

otáčela ji ze všech stran. 

Zlatavý pulzar vysílal do prostoru nárazy záření pomaleji, než bylo obvyklé, a tenký 

pramínek šedomodrého plynu druhého slunce byl na tmavém pozadí vesmíru sotva znatelný. 

Usmála jsem se. „Zlatá kráska a její přítel gentleman.“ Tmavé plyny tvořily kolem slunce 

obal ve tvaru cylindru a zlatý prstenec u pulzaru se vlnil jako vířící sukně. 

Opřela jsem se, abych si objev prohlédla z větší vzdálenosti. 

„Ještě jedna věc,“ řekl Ace, naklonil se a přes obraz pulsaru a jeho společníka vyvolal 

znění Textu. „Co se bude hledat tentokrát?“ 

Přejela jsem monitor očima. „Nic.“ 

„Jak, nic? Nemáme z každé zastávky získat suvenýr na znamení, že jsme ji navštívili?“ 

„Tak to v Textu nebylo,“ zamyslela jsem se. „Ani drak o ničem takovém nemluvil.“ Stáhla 

jsem Text na pozadí obrazovky a znovu se zadívala na pulzar. „Nic nebudeme hledat,“ 

pokračovala jsem. „Podívej se.“ Přejela jsem prstem po datech určujících tuto konkrétní 

malou soustavu. 

Ace se naklonil a spokojeně přimhouřil oči. „Ano,“ kývl hlavou. „Bude stačit, když 

proletíme dostatečně blízko. Tento druh záření je tak neobvyklý, že v každém organizmu 



zanechá specifickou a neopakovatelnou stopu. Pošli nové souřadnice na můstek,“ otočil ke 

mně pohled. 

Nadechla jsem se, abych se zeptala, jestli tato loď odolá silné gravitaci neutronové hvězdy, 

ale nakonec jsem jenom mlčky splnila jeho žádost. 

I na Wraithovi bylo vidět, že má na jazyku poznámku, kterou raději spolkl. Nejspíš by byla 

stejně nepříjemná, jako na této cestě mnoho předchozích. Narovnal se, a než vykročil ke 

dveřím, dal mi stručné pokyny: „Zůstaň tady. V žádném případě nevycházej, i kdyby se 

kolem děly nepříjemné věci. Pro vlastní bezpečí neotevírej dveře.“ 

Nečekal na mé potvrzení a rychle odešel. 

Zůstala jsem sedět u počítače s rukama spuštěnýma v klíně a na chvíli jsem zavřela oči. 

Cesta se mi začala zdát dlouhá k nepřečkání. 

 

Ze strnulosti mě vyvedl pohyb lodi. Mířili jsme k novým souřadnicím. Obrátila jsem se 

k počítači a začala s hledáním nedávno vybuchlé supernovy. O té jsem měla zcela konkrétní 

představu já. Vzpomněla jsem si na vyprávění Erin o jejím dobrodružství se 

Strážcem Marcusem. Kromě mnoha dalších věcí mi v hlavě utkvěla zmínka o Dysonově sféře 

– kruhu přírodních i umělých satelitů v té nejvhodnější vzdálenosti od středu sluneční 

soustavy – a také o výbuchu tyrkysovo-šarlatové dvojhvězdy.  

„Jo, jo,“ řekla jsem si sama pro sebe hlasitě. „Supernova typu á jedna. To je rozhodně 

vznik ze zániku.“ V mysli mi při tom běžela představa oblaku prvků těžkých kovů 

vyvržených v závěru výbuchu, které na své nekonečné pouti ‚infikují‘ planety v dosahu, aby 

na nich po tisíciletích mohl vzniknout život. 

 

 

 



07) Brambora 

Po několika hodinách jsem se přistihla, že sedím s bradou podepřenou dlaní a dívám se do 

prázdna, ztracená ve zmatených vzpomínkách. Na Cestě mi sice v ničem nepomohly, ale díky 

času na zamyšlení jsem si srovnala myšlenky. Mnoho nepochopitelného a bolavého se stalo 

jasnějším. 

„Tak se ukaž, Daledone, ať máme Cestu za sebou a můžeme se věnovat důležitějším 

věcem,“ řekla jsem prázdné místnosti a ušklíbla se, když mě napadlo, že častý pobyt ve 

wraithských lodích má vliv na moji potřebu samomluvy. „Za chvíli ze mě bude blázen,“ 

oznámila jsem do prostoru. 

Poslední slova byla zakončena výkřikem. Umělá gravitace lodi se převrátila a všechno, 

včetně mě, letělo vzhůru. Před dopadem na strop se gravitace vrátila zpátky. Sesypala jsem se 

na hromadu harampádí, ve které se změnila pečlivě vytvořená výzdoba místnosti. 

S klením hodným profesionálního dlaždiče jsem se zvedla a zašilhala na zlámanou nohu 

jednoho z ozdobných stolků. Trčela z hromady těsně vedle místa, kam dopadla moje hlava. 

Dokulhala jsem ke stěně s počítačem. Při náhlé změně gravitace panel zmizel ve zdi a 

ochránil namáhavě sesbírané údaje o vesmírných jevech. Křeslo takové štěstí nemělo. Leželo 

na boku a jedna z jeho trčících zadních noh visela za poslední třísku. Když jsem k němu 

došla, s výsměšným lupnutím odpadla a dokutálela se mi ke špičkám nohou. Přenesla jsem 

váhu a chtěla do ní kopnout, ale v posledním okamžiku mě napadlo, že to bude mnohem víc 

bolet mě, než zmrzačené křeslo. 

Zadívala jsem se na panel s počítačem a rozhodla se, že ho ještě nechám zavřený. 

Nevěděla jsem, v jaké fázi průletu kolem ‚krásky‘ jsme. Otočila jsem se kolem osy a po 

krátkém přemýšlení jsem vešla do koupelny. Cestou jsem z trosek poházených po pokoji 

vytáhla krabičku a pouzdro. Obojí se zdálo být nepoškozené a skončilo to uložené v mojí 

kapse. V koupelně jsem za sebou zavřela dveře, sedla si ke stěně a jednu ruku protáhla čímsi, 

co vypadalo jako organické madlo. 

K porušení gravitace došlo ještě třikrát. Madlo mě udrželo na místě a žádné volně stojící – 

letící předměty v místnosti nebyly. Když jsem poslouchala rachot, který se ozýval odvedle, 

tiše jsem si blahopřála k dobrému nápadu. 

Čekání jsem si krátila představami, jak asi vypadá mrkající kráska. Podívat jsem se na ni 

v astrálním těle nemohla. Na to byla gravitace lodi moc nestabilní. Ale představivost stačila. 

Neuvěřitelně hustá kulička otáčející se kolem celé své osy ve zlomcích vteřin, která má 

sotva pár desítek kilometrů v průměru, a do které plazma sebraná blízkému příteli naráží 

v rychlosti kolem poloviny rychlosti světla. 

Zamyslela jsem se nad tím, jak je možné, že se temný pramínek z ‚přítele‘ změnil 

v blízkosti ‚krásky‘ na zlato. Možná za to může ten divný druh záření, napadlo mě. Kdo ví, co 

všechno ještě může způsobit. Přistihla jsem se, jak se usmívám při představách, co může 

takové záření udělat s dokonalými Wraithy. 

 

Z růžových snů mě vytrhly hlasy z vedlejší místnosti. Nesrozumitelné mumlání, občas 

proložené hlasitým vyvoláváním mého jména. Vstala jsem a zarazila se, než jsem otevřela. 

„Poslouchat za dveřmi je vrchol neslušnosti,“ napomenula jsem sama sebe a rázně stiskla 

téměř neviditelný panel ovládající vchod. 

Dveře se rozjely a já uviděla dva wraithské vojáky se sklopenými hlavami. Pod maskami 

měli oba jistě velice nešťastný výraz. Ace stál uprostřed pokoje a jeho obličej nebyl přirozeně 

bílý, ale zelený zoufalstvím a zlostí. 

„Odejděte,“ řekla jsem vojákům. Ani se nepozastavili nad tím, kdo jim poroučí, a okamžitě 

zmizeli. „Těší mě,“ pokračovala jsem směrem k Aceovi, „že ti tolik scházím.“ Rozhlédla jsem 



se po místnosti. Nedokázala jsem odhadnout, jestli je hromada zbytků zařízení v jednom 

koutě výsledkem průletu lodi kolem ‚krásky‘, nebo ji mají na svědomí Wraithové. Ale zato 

jsem naprosto přesně věděla, proč se všichni tvářili jako na pohřbu nejmilejší tetičky. 

„Andoriel!“ zasyčel Ace. Jeho pohled neměl daleko k šílenství. 

„Zblázníme se z toho všichni,“ zamumlala jsem a raději sáhla do kapsy. „Tady jsou,“ 

pokračovala jsem hlasitě, „tvoje nejmilejší… nesmysly.“ Hodila jsem mu krabičku a pouzdro. 

„A děkuju za starost. Jsem v pořádku. Co ty? Už máme průlet za sebou?“ 

Můj sarkasmus přešel jako poznámku o počasí. Jenom na poslední otázku krátce přikývl. 

Zkontroloval obsah obou věcí a rozhlédl se.  

Nakrčila jsem čelo. „Nemyslím, že by tady momentálně bylo nejlepší místo na úkryt,“ 

přejela jsem očima spoušť v pokoji. 

„Přesto je to tady nejvíc chráněno,“ namítl a otevřel dveře do šatny. 

Raději jsem se tam ani nepodívala. „Co kdybychom to tady nejdřív uklidili?“ navrhla jsem 

váhavě. Představa uklízejících Wraithů pro mě byla nová. Nikdy předtím jsem se nad tím 

nezamyslela. Možná to dělají někteří z uctívačů, napadlo mě. 

Ace se na mě nedíval. Oči klopil do vlastních dlaní, ve kterých svíral své dva poklady. S 

pohledem stále na ně upřeným ke mně natáhl ruce. „Zatím je vezmi k sobě.“ 

Vrátila jsem je tam, kde byly předtím. Teprve, když mu zmizely z dohledu, podíval se mi 

do tváře. 

„Půjdeme na můstek,“ pokynul mi ke dveřím. „Tam mi řekneš, kde se nalézá šarlat, co 

končí vznikem ze zániku.“ 

Vyšla jsem na chodbu a usmála se. „Jak si můžeš být jistý, že to vím?“ 

„Přečteš, co budeme hledat tam,“ pokračoval, aniž by odpověděl na moji otázku. 

Úsměv mi z tváře zmizel. Jeho zvyk, nechávat moje dotazy bez odpovědí, mi na Cestě 

vadil mnohem víc, než v běžném životě. Běžný život s Wraithem? Co mě to zase napadlo? 

Zamyšleně jsem došla na můstek, vyvolala text s popisem Cesty a zadívala se do něho. 

„Asi bramboru,“ zamumlala jsem. Odmítla jsem zvednout hlavu. Věděla jsem i bez toho, 

že se na mě Ace mračí. Znovu jsem očima přejela nesrozumitelná slova a pokrčila rameny. 

„Rozhodně to tak zní,“ řekla jsem téměř omluvně. 

„Tak bramboru?“ Hlas mu zněl zastřeně a na konci brambory se chvěl nenápadný otazník. 

„Hnědou, ne úplně čerstvou, se zprohýbanou slupkou. Musíme ji donést do cíle přesně 

v takovém stavu, v jakém ji najdeme. Ani škrábnutí. Měl by ses zeptat, kde přesně ji máme 

hledat,“ uvažovala jsem nahlas. 

„To je tam napsáno?“ 

Zavřela jsem složku s textem, spustila ruce z panelu a pak jsem si sedla na jeden 

z nenápadných výstupků ve stěně lodi. „Dívala jsem se na ty znaky a vynořila se přede mnou 

představa scvrklého hnědého kousku čehosi, co připomínalo pozemskou plodinu zvanou 

brambory,“ říkala jsem se zavřenýma očima. „Nevím, jak to lépe popsat.“ 

Ace stál nade mnou, aby náš rozhovor slyšelo co nejméně zvědavých uší. Pořád to bylo 

bezpečnější, než telepatické spojení. Oči upíral do prázdna někam nad moji hlavu. 

„To bude obtížné,“ řekl ve chvíli, kdy už jsem to nečekala. Shlédl dolů na mě. „Vím, kde 

je. Ale zatím nevím, jak ji získat.“ Přestože na mě upíral oči, neviděl mě. Přemýšlel. 

Snažila jsem se ani nemrkat, abych ho nerušila, ale koutkem oka jsem zaznamenala na 

můstku pohyb, který nebyl v souladu s ostatním děním kolem řízení lodi. Někdo z posádky se 

k nám přiblížil. Všiml si, že jsem ho zahlédla, a bez úhybných manévrů přikročil k veliteli. 

„Mohu nějak pomoci?“ zeptal se nahlas. 

Ace se k němu pomalu obrátil. „Jistě. Okamžitě mi ohlas, až budeme na nových 

souřadnicích.“ Díval se, jak se jeho zástupce trochu toporně neznatelně uklonil a odešel 

zpátky na svoje stanoviště, pak se otočil zpátky ke mně. „Poradíme si na místě,“ řekl 

polohlasně. Přimhouření očí naznačilo jeho spokojenost s mojí pozorností. 



Musela jsem stisknout zuby k sobě, abych se nezašklebila. Místo toho jsem se zvedla a 

zadívala se na jednoho z vojáků, který právě vstoupil. 

Mne přehlédl, odevzdal krátký telepatický vzkaz veliteli a odešel. 

„Půjdu zpátky,“ kývla jsem hlavou dřív, než Ace stačil cokoli říct. Mlčel, ale jeho pohled 

jsem cítila, dokud se za mnou nezavřely dveře můstku. 

Nezachytila jsem vojákův vzkaz, jenom velitelovu myšlenku, jak mě nejlépe a nejrychleji 

postat zpátky do pokojů královny.  

 

Místnosti se změnily. V té vstupní byl pracovní kout se stojanem na terminál, u kterého se 

dalo stát, a jednoduché sedátko u panelu, kde byl utajený další počítač. U jedné z dalších stěn 

vyrůstal jako houba stůl z organického materiálu použitého ke stavbě celé lodi. Sedadla kolem 

něho byla stejná jako on. 

Usmála jsem se nad tím rozdílem a nahlédla do šatny. Množství oděvů zmizelo. Za dveřmi 

stál malý stolek a dvě křesílka. Krátký stojan plný různého oblečení za nimi bránil svým 

umístěním příchozímu v pohledu dále do pokoje a sám byl částečně skrytý za paravánem. 

Obešla jsem šatní stojan zprava, kde mu chyběl asi metr, aby dosáhl až k protější zdi, a 

spokojeně jsem vydechla. Na jednoduché nízké lavici na levé straně zadní stěny byly 

lůžkoviny a ani jedna kožešina. Naštěstí. Snažila jsem se to nedávat najevo, ale královnino 

lože mi připadalo studené a plné smrti. Z dotyku mrtvých kožešin mi vždycky naskakovala 

husí kůže. Výklenek se zrcadlem byl oddělen úzkým poloprůhledným závěsem, vedle byla 

nízká prázdná police. 

Všechny větší předměty byly upevněny k podlaze, aby si s nimi další případná změna 

gravitace nemohla pohrávat. 

Nahlédla jsem i do poslední místnosti. Koupelna zůstala nedotčena. 

Přešla jsem zpátky do vstupního pokoje, sedla si na židli, odložila nohy na stůl a čelo 

sklonila ke kolenům. Padla na mě únava. 

 

„Dokážeš odpočívat. Pozoruhodné.“ Aceův hlas mě probral ze spánku. Tiše jsem vyjekla 

bolestí. Zůstala jsem moc dlouho v jedné nepohodlné pozici a tělo se bránilo, jakmile jsem mu 

dala příležitost. 

„Jsme na místě?“ zeptala jsem se. Podařilo se mi narovnat záda a zrovna jsem si rukama 

pomáhala při spouštění nohou ze stolu. 

Ace počkal, až se srovnám a vstanu. Bylo na něm vidět, že to považuje za zkoušku své 

nezměrné trpělivosti. 

„Blížíme se,“ odpověděl, když jsem se přestala kroutit a zůstala v klidu stát proti němu. 

„A už víš, jak dostaneme bramboru?“ Nezadržela jsem úsměv. Právě jsem si představila 

skupinku Wraithů, jak motykami překopávají nějakou vesmírnou brázdu. 

„Tuším. Pojď.“ Odvedl mě k malé přepravní lodi. K té samé, která nás zanesla do geody na 

začátku Cesty. 

Wraithští technici dělali poslední úpravy. Místo pevného trupu přes půlku jedné strany 

připevnili velké dveře. Přišli jsme ve chvíli, kdy zkoušeli, jestli se dají snadno otevřít a zavřít. 

Přepážka uvnitř lodi už byla funkční. 

„Vydáme se lov,“ došlo mi. „Spolu?“ ujistila jsem se ještě rychle. Velitelovo kývnutí 

vyznělo nepřítomně, ale jako potvrzení mi stačilo. 

 

Přílet k místu, kde se původně nacházela binární hvězdná soustava nazývaná Daledon, 

nebyl ani zdaleka jednoduchý. Do epicentra výbuchu nebylo vůbec možné se dostat pro 

množství různých, většinou protichůdných procesů, které tam stále probíhaly.  

Aceovi se podařilo najít oblast, kde jsme mohli s jeho velkou lodí zůstat bez větších 

problémů. Oblast nebyla o mnoho rozlehlejší, než vesmírné plavidlo, které do ní přibylo. 



Velitel vydal poslední pokyny, na vteřinu se zadíval svému zástupci do očí, zřejmě s nějakým 

telepatickým povelem, a odešel k připravené malé lodi. 

Klusala jsem vedle něho a na nastávající hon na bramboru jsem se těšila i netěšila. Cesta 

jako taková mě bavila, ale z jejího cíle jsem měla čím dál větší hrůzu. 

V lodi jsem se usadila a v pohodlí sledovala, jak Ace s maximálním soustředěním vede 

malé plavidlo blíže k epicentru. V určité vzdálenosti  jsme zpomalili a Wraith navedl lodičku 

tak, aby zůstala viset v místě, kde se síly působící v nejbližším okolí navzájem vyrušily. 

Přejel si rukou po čele. „Tak náročný letový úsek jsem už dlouho nezažil,“ zamručel. 

Ohlédl se po mně. „Budu potřebovat tvoji pomoc,“ pokynul k jednomu z pomocných panelů. 

„Rychle!“ houkl, když jsem se jenom neochotně zvedala. 

Sotva jsem k panelu došla, musela jsem se ho chytit. Ace se s lodí vydal na další cestu, 

tentokrát jiným směrem. Bylo to pro něj o to obtížnější, že mi při řízení ještě dával instrukce, 

co budu muset udělat. Naštěstí toho nebylo moc. Zavřít vnitřní přepážku a na jeho pokyn 

otevřít a zase zavřít nově vytvořené dveře. 

Svírala jsem boky panelu oběma rukama a čekala na pokyny. Loď zrychlila, otočila se 

kolem podélné i příčné osy a zastavila na místě. Místo příkazů se Wraithovi mezi zuby 

ozývalo jenom zlostné syčení. 

„Ta tvoje Brambora je mnohem zrádnější a hlavně rychlejší, než jsem si myslel,“ vypravil 

ze sebe, když se loď ustálila v dalším klidnějším okně. „Budeme to muset vymyslet nějak 

jinak.“ Zadíval se na obrazovku před sebou a pak zamyšleným pohledem přejel ke mně. 

Zamračila jsem se. Jeho výraz se mi vůbec nelíbil. 

 

 



08) Na háčku 

„Vydrží i extrémní podmínky,“ ujišťoval mě Ace a sledoval, jak se pomalu, neobratně a 

hlavně strašně nerada soukám do skafandru. 

„Hm. Jistě,“ procedila jsem mezi zuby. „Možná pro brouky.“ Zvedla jsem hlavu. „Proč si 

to nemůžeme vyměnit?“ zeptala jsem se asi popáté. 

Ace zaťal ruku v pěst, ale s hraným klidem popáté začal vysvětlovat, že ovládání lodi musí 

být pod stálým dokonalým dohledem. 

„Ovládáš naše zařízení dobře. Jenomže tentokrát je třeba hodně dlouhých zkušeností a 

znalostí, aby loď zůstala na určeném místě. Navíc,“ přejel mě pohledem, „jsi menší. Snáze se 

s tebou manipuluje.“ 

„Jo, to máš pravdu,“ ušklíbla jsem se. „Zvlášť, když potřebuješ, abych lezla někam, kam se 

ti nechce.“ 

„Už jsi hotová?“ popoháněl mě. 

Zacvakla jsem uzávěr přilby, zatahala za lanko připevněné u svého pasu a znovu se 

pohledem dotkla jeho druhého konce, namotaného za vnitřní přepážkou na navíjecím zařízení 

s ovládáním v panelu vedle Ace. Pak jsem přešla k velikým, zatím zavřeným dveřím do 

vesmíru. „Hotová,“ povzdechla jsem si. Letmým dotykem jsem se ujistila, že jemná síťka je 

stále na svém místě poskládaná tak, aby se jedním pohybem dala rozprostřít po co největší 

ploše. Znovu mě napadlo, z čeho je asi vytvořená. Wraith mi ji dával se zaváháním, jako 

velkou vzácnost. 

Na další přemýšlení už mi nezbyl čas. Dveře přede mnou se otevřely. 

„Teď,“ zazněl zároveň Aceův hlas v mé přilbě. 

Byla jsem ráda, že nemusím přešlapovat na prahu. Odrazila jsem se a vyletěla z lodi. 

Nechala jsem se unášet, dokud mě nezarazilo vodítko. Síť jsem měla připravenou mezi prsty 

na vypuštění. 

Ani tentokrát jsem dlouho nečekala. Na Wraithův výkřik se síť rozletěla v předem 

dohodnutém směru. Trhla jsem sebou, když mi poslední očko málem sklouzlo z prstu, ale 

udržela jsem ho. Lehké cuknutí po nárazu brambory jsem na předloktí druhé ruky skoro 

necítila. Měla jsem na ní volnou smyčku z dlouhého tenoučkého lanka vedoucího na druhou 

stranu pavučiny. Jeho krátký konec končil stejně jako lano z lodi u mého pasu. Síť se 

prohnula a za chvíli už mě táhla za sebou. Věděla jsem, že provaz poutající mne k lodi je ještě 

hodně dlouhý a Wraith u ovládání navijáku ho stále zpomaluje. Přesto jsem se nedokázala 

zbavit obav, že mě některá z vesmírných sil roztrhá, jakmile se víc vzdálím od plavidla. 

Síť se natáhla tak, že už víc než co jiného připomínala dlouhé lano. Malá oblina na jeho 

začátku ztrácela rychlost jenom zvolna a táhla mě stále dál. Provazu, na kterém jsem byla 

připoutaná k lodi, už nemohlo být o mnoho víc. 

Jako na potvrzení mé myšlenky přišel náraz. Odvíjení provazu se zastavilo a já si připadala 

jako na skřipci. Do rukou a prstů se mi zařízla síť a za pas mnou cloumala loď. Ze smyček 

pavučiny jsem se naštěstí dokázala uvolnit jediným malým pohybem. Nemyslela jsem si, že 

bych dokázala sama v rukou udržet sílu, která bramboru táhla po její dráze. Uvolněná síť se 

trochu roztáhla, ale nevydrželo jí to dlouho. Lanko, původně zachycené smyčkou na mé ruce, 

končilo omotané kolem opasku a karabinky, kde byl také přichycen provaz z lodi. 

Další škubnutí bylo silnější. Brambora zamotaná v síti za sebou táhla wraithskou loď. Na 

rozhraní pavučiny a lana jsem se třepala já. Připadla jsem si jako žížala na háčku.  

Zahlédla jsem, jak se rozzářily lodní motory, aby Ace udržel plavidlo na místě. Obě lana 

sice byla připevněná hned vedle sebe, ale stejně jsem cítila, jak mě chce jejich tah roztrhnout 

vpůli. 

Aceův zlostný výkřik znamenal, že brambora má ještě pořád velkou hybnou sílu. 



Tahle hra na rybičku mi připadala trochu zvláštní. Z rybičky se stala velryba, která klamala 

svou velikostí. 

Zadívala jsem se k bramboře a zamrkala. Konec sítě se mi před očima chvěl a rozplýval, 

aby zase nabyl své původní tvary. 

„Ace,“ zašeptala jsem. „Táhne ji nějaké silové pole.“ 

„Já vím,“ zavrčel mi do ucha. „Nás táhne taky. Musíme ji z něho dostat, než nás pohltí.“ 

Snažila jsem se, aby můj povzdech nebyl přes komunikátor slyšet.  

Podle Wraithova vysvětlení se síť nedala vypustit přímo z lodi. Mechanika by ji 

nedokázala rozprostřít tak, jak bylo potřeba a jak to dokázaly sice nezkušené, ale živé ruce. 

Proto jsem se vznášela ve vesmíru, který byl v těchto místech ještě daleko nepřívětivější, než 

kde jinde. 

Dívala jsem se za bramborou a to rozplývání a chvění mi najednou připadalo známé. To 

nebyly jenom síly deformující můj pohled. Pavučina se za rozhraním nadouvala. Brambora se 

zastavila. 

„Ace,“ vyhrkla jsem, „zkus naviják. Pomaličku.“ 

Otáčela jsem hlavu jako na tenise a dívala se z lodi na bramboru a zpátky. Loď se začala 

zvolna přibližovat. Moje poruchy zraku se přesouvaly po síti dál a dál, až se přiblížily 

k bramboře. 

„Stop!“ vykřikla jsem. Než jsem stačila cokoli dalšího říct nebo udělat, motory se znovu 

rozzářily a jejich síla nás táhla pryč. Brambora vyklouzla ze silového pole. Naviják se rozjel 

naplno. Podle instrukcí jsem nechala síť sítí, dokud jsem nebyla zpátky v lodi. Brambora mě 

pomalu následovala a pavučina se vlnila všude kolem. 

Netrpělivě jsem čekala, až bude každý kousek uvnitř a dveře se zavřou. Nechtěla jsem ve 

skafandru strávit už ani vteřinu navíc. 

Konečně jsem cítila umělou gravitaci a skafandr byl uložený tak, abych na něj ani 

neviděla. Po podlaze lodi od výstupních dveří až k vnitřní přepážce se povalovala 

rozprostřená síť. Opatrně jsem po ní přešla k místu, kam jsem před spuštěním gravitace 

upevnila kousek s bramborou. Prohlédla jsem si, jakým způsobem je síť kolem předmětu 

omotaná a vyprostila ho. 

Brambora vypadala jako – brambora. Velká, trochu krabatá, se slupkou, která se místy 

uvolňovala. Pozorně jsem si ji prohlédla a oddechla jsem si. Nenašla jsem na ní žádný čerstvý 

šrám. 

„Tady,“ podala jsem ji Aceovi. Už čekal s objemnější krabicí, vystlanou něčím jemným a 

hebkým. Trochu mi to připomnělo síť, do které jsme bramboru chytali. 

„Můžeme už vypadnout?“ zeptala jsem se s nepřátelským pohledem na monitor ukazující 

okolí lodi. Proti vesmírným anomáliím jsem nic nenamítala, když nebyly nahuštěny všechny 

na jednom místě, a to právě tam, kde jsem se nacházela. 

Ace neodpověděl. Předal mi krabici a pomalu ale jistě vedl lodičku zpátky. 

 

Zástupce čekajícího ve dveřích hangáru jsem si sotva všimla. Došla jsem až do svých 

nových pokojů, vyskládala všechny pouzdra a krabice, které jsem měla v úschově, do stolku u 

zrcadla. Hodila jsem na ně jeden z poloprůhledných šátků a pár kosmetických přípravků, které 

stály v zástupu před zrcadlem. Na první a letmý pohled jsem tak věci získané na Cestě skryla, 

ale Aceova zástupce ani nikoho jiného bych tím jistě nezmátla. Pokrčila jsem unaveně rameny 

a stočila se na posteli do klubíčka. Lepší úkryt najdu, až si trochu odpočinu. 

Věděla jsem, že mě dlouhý klid nečeká. Cesta hnala Wraitha čím dál větší rychlostí. 

Netrvalo ani půl hodiny a už stál ve dveřích. 

„Tohle bys měla vidět,“ kýval na mě. 

„Jestli je to další vesmírný jev, tak nic vidět nechci,“ vrčela jsem, ale šla jsem za ním do 

jedné z laboratoří. 



„Tak bych to asi nenazval,“ řekl záhadně a ustoupil, abych dobře viděla na dvojici vojáků 

uprostřed vyklizené místnosti. 

Chtěla jsem pokrčit rameny s tím, že Wraithy v maskách už jsem viděla, když všechna 

světla zhasla a kolem se rozlila tma. Vyjekla jsem. Ne proto, že byla tma. Tu už jsem zažila. 

Ale přestože tma měla být úplná a neprostupná, obrysy vojáků z ní vystoupily matně bledou 

září, která jasněla, dokud oba Wraithi nesvítili jako… jako svatojánské mušky. 

„Co to má být?“ vypravila jsem ze sebe. Otočila jsem hlavu k Aceovi a všimla si, že i on 

slabě světélkuje. Rychle jsem si před oči zvedla vlastní ruce. Nic. Já jsem světlem postižena 

nebyla. „Proč?“ zeptala jsem se. Než Ace odpověděl, už jsem věděla, co se asi stalo. Vzápětí 

mi to potvrdil. 

„Průlet kolem pulzaru zanechal na posádce této lodi následky,“ řekl tiše. „Tito dva vojáci 

byli jako jediní u vnějšího pláště, proto jsou postiženi nejhůř. A ty jsi byla v královniných 

pokojích, které jsou nejvíc chráněné. Žádné následky nemáš.“ 

Nedokázala jsem odolat. Natáhla jsem ruku a dotkla se Wraithovy bledé, matně zářící 

tváře. Hned jsem odstoupila a nechala ruku klesnout. 

Světla se rozsvítila a vojáci na Aceův rozkaz odešli.  

„Z broučků se staly světlušky,“ zašeptala jsem, sotva se za nimi zavřely dveře. 

Ace zavrčel. „Doufám, že to není na stálo.“ Čelo se mu stáhlo představou, jaké problémy 

by měla jeho posádka při sklizni i při boji, když by byla tak dobře rozpoznatelná. „Při další 

cestě nám to snad bránit nebude. Máš o ní nějakou představu?“ pokračoval hned. 

„Spirála času,“ přikývla jsem. Zastávky Cesty jsem si pamatovala moc dobře. „Pořád se mi 

vrací jedna fotka. Říkala jsem jí vesmírné tornádo.“ Zarazila jsem se. Ace se na mě díval tak 

dychtivě, až mi přejel mráz po zádech. Přinutila jsem se pokračovat: „Měl to být energetický 

výtrysk z mladé hvězdy. To zatočení do spirály bylo dost neobvyklé.“ Zmlkla jsem. 

„A co se bude dít tentokrát?“ kývl ke stěně, kde byl jeden z počítačů. 

Vyvolala jsem Text na obrazovce a zadívala se do něj. „Nejsem si jistá,“ zamračila jsem 

se. „Pozitrony?“ Zmateně jsem se na Ace podívala. „Nemají něco společného s antihmotou? 

Jak je uchováš?“ 

Wraith se zamyšleně díval před sebe. 

Zavřela jsem Text a čekala, až se Ace vrátí z procházky po svých mozkových závitech. I 

moje myšlenky se trochu toulaly. Pozitronové mozky robotů v pozemské literatuře jsem měla 

moc ráda. Jenom se tam nikde neřešilo, jak je skladují. 

Mlčení se mi začalo zdát dlouhé. Rozhlédla jsem se po laboratoři, došla jsem k panelu u 

dveří a přejela po něm rukou. Světlo znovu zhaslo. Dívala jsem se, jak Ace v bledém přísvitu 

vystupuje z temnot. Nepřítomný pohled mu z očí nezmizel. Obešla jsem ho a sledovala, jak 

daleko dosahuje světlo a jakou má intenzitu. Žádné přístroje jsem nepoužívala, jenom vlastní 

odhad. Jako lampička by neuspěl, četla bych jen stěží. Stiskla jsem si ruce za zády, abych 

odolala nutkání se ho znovu dotknout. 

„Už jsi skončila?“ V jeho hlase bylo znát pobavení s opovržením. 

„Ještě ne,“ odpověděla jsem klidně. „To světlo tě oslňuje nebo pomáhá vidět ve tmě? Kam 

až dohlédneš? Vnímáš vlastní světlo jinak, než to umělé?“ 

„Vím, jak uchováme pozitrony, ale to zařízení musíme postavit a bude to trvat dlouho. 

Najdi zatím to svoje tornádo, je v této galaxii jediné. Až ho budeš mít, pošli souřadnice na 

můstek.“ Při řeči přešel ke dveřím. Už nerozsvěcel. Otevřel a čekal, až kolem něho projdu na 

chodbu.  Moje dotazy nechal bez odpovědí, jenom rozdělil úkoly. 

„Zeptám se někoho jiného,“ usmála jsem se na něj, když jsem vycházela z laboratoře. Už 

jsem se ani neohlédla a šla do královniných pokojů. Slyšela jsem za sebou zlostné syknutí, ale 

dalších projevů se zdržel a zmizel někde na druhém konci chodby. 

 



„Tornádo, tornádo, kdepak jsi, tornádo?“ zpívala jsem si ve vstupním pokoji, který se díky 

Krásce změnil v pracovnu spojenou se zasedačkou. Zadala jsem do počítače vyhledávání a šla 

k zrcadlu zkontrolovat Aceovy poklady. Byly tam přesně tak, jak jsem je uložila. Přejela jsem 

po nich prsty a lehce zaklepala nehtem na tu největší krabičku s bramborou. 

„Rada bych věděla, co jsi vlastně zač,“ řekla jsem potichu.  

Zapípání z pracovny mi zvedlo koutky úst. Wraithský počítač našel v nejnovějších 

hvězdných mapách něco, co se podobalo spirále. Zavřela jsem skříňku a šla se na to podívat. 

„Neměla být jenom jedna?“ mračila jsem se na tři možnosti, které mi počítač nabídl. Při 

bližším pohledu jsem zjistila, že vybral i dva případy, kdy jako spirála vypadala část 

mlhoviny. Poslední zbývající byl opravdu energetický výtrysk z mladé hvězdy. 

„Nedohlédne svého konce v počátku,“ zamumlala jsem a přiblížila hlavu tornáda. 

Maximální zvětšení a rozlišení se v počítači pár vteřin pralo, aby mi ukázalo zakončení 

výtrysku přecházející z červených barev do modré tam, kde hlava tornáda tlačila na mračno 

mezihvězdného plynu. Věděla jsem, že je barevné spektrum upravené, aby byly vesmírné jevy 

snáze rozpoznatelné. V tomto případě se jednalo o excitaci - urychlení částic narážejících do 

plynu až k možnosti jejich přeměny na prvky antihmoty. 

„Tak proto pozitrony,“ pokývala jsem hlavou, zaměřila souřadnice hlavy výtrysku a 

odeslala je na můstek. 

„Já mám hotovo,“ řekla jsem dveřím na chodbu. „Dál je to na svatojáncích.“ Došla jsem do 

ložnice a usnula. Doufala jsem, že tornádo bude dost daleko na to, abych se vyspala a trochu 

si odpočinula od věčného honění se za vesmírnými jevy. 

Po dlouhé době se mi konečně nezdály žádné katastrofické sny. Moje podvědomí se 

s Cestou nějakým způsobem smířilo a hlásek, který zpočátku křičel: „Na konci tě čeká jenom 

neštěstí,“ už jenom šeptal. 

 

 



09) Lov pozitronů 

„Zařízení na uskladnění pozitronů je téměř hotovo.“ Ace seděl zvrácený na židli a nohy si 

pohodlně natáhl až doprostřed mé vstupní místnosti. 

Překročila jsem je a usadila se vedle něj. „Kdy budeme na místě?“ chtěla jsem vědět. 

„Pospícháš někam?“ otočil ke mně pohled, ale jinak se nepohnul. 

Rozhlédla jsem se. „Trochu se mi stýská,“ připustila jsem. „Po tvé původní lodi,“ doplnila 

jsem po pár vteřinách významného ticha. 

„Už nechceš odcházet nebo jenom sledovat, jak si poradíme s Cestou?“ ptal se zdánlivě 

bez opravdového zájmu. Všimla jsem si, jak se mu prohloubily jemné vrásky ve vnějším 

koutku oka. Nezapomněla jsem, že beze mne by žádná Cesta nebyla. Nadechla jsem se a 

rychle vymýšlela přijatelně neurčitou odpověď. Žádná mě nenapadla. 

„Ty bys mi dovolil odejít?“ zeptala jsem se nakonec pochybovačně a naznačila, že se 

zvedám. 

„Ne.“ Ostré slůvko po mně šlehlo ve snaze mi zabránit v pokračování pohybu. 

Vstala jsem, zastavila se u židle, na které seděl, a opřela se rukama o její zadní vyvýšenou 

část. „Tak proč se ptáš?“ zavrčela jsem na něj zblízka. 

Narovnala jsem se dřív, než mi cukající koutky úst pokazily představení. Aceův zaražený 

pohled naznačoval, jak matoucí může někdy být vlastní medicína. 

„Jak dostaneme pozitrony do toho zařízení?“ pokračovala jsem v původním rozhovoru a 

přešla k počítači. 

„Tentokrát snad docela jednoduše.“ 

„Takže žádné osobní výlety do vesmíru nebo někam, kde je to ještě horší?“ V hlase mi 

zazněla úleva. 

„Myslel jsem, že se ti to líbilo.“ Zvedl se a zůstal stát nade mnou. Ušklíbla jsem se. Už 

zase na mě spokojeně zíral z výšky. 

„Ani ne,“ potřásla jsem hlavou. „Co strážce Cesty? Už ti řekl, jakou kometu budeme 

hledat?“ 

„Opravdu hodně pospícháš,“ pátravě se na mě zadíval. Oči se mu stáhly náhlým 

podezřením. „Jistě pro to máš nějaký důvod.“ Napětí v jeho hlase se dalo vážit na kila. 

„Jistě,“ povzdechla jsem si. Na vteřinu jsem zavřela oči, než jsem odpověděla: „Jestli se 

pamatuješ, sebral jsi mne z pláže. Nebyl to právě nejvhodnější okamžik,“ letmo jsem se na něj 

podívala. „Jsem pryč už docela dlouho a nikdo na Atlantis neví, co se se mnou stalo.“ Trochu 

jsem se zamyslela. „Ale možná nějaké tušení mít budou,“ usoudila jsem tiše. 

„Pane,“ ozvalo se od dveří. 

Stál v nich Aceův zástupce a se špatně skrývaným odporem sledoval, že jeho velitel se už 

zase nachází v mojí blízkosti. 

„Zařízení je hotovo,“ pokračoval, když se k němu Ace otočil. „Brzo ho budeme moci 

vyzkoušet na určeném místě. Přejdeš si celý proces řídit z můstku nebo mám obraz přepojit 

sem, abys ho mohl sledovat se svou… návštěvnicí?“ 

Musela jsem uznat, že se zástupce snažil být slušný až na samou hranici svých možností. 

„Běž,“ dovolila jsem si lehce se dotknout Aceova vědomí. 

„Přijdu na můstek,“ řekl svému zástupci, a dokud se za ním nezavřely dveře, ani se na mě 

nepodíval. 

„Chceš to sledovat odtud,“ otočil se na mě. To nebyl dotaz. 

„Zvědavost je strašná vlastnost,“ souhlasila jsem, protože jsem pochopila  jemnou ironii, 

která mu zazněla v hlase. „A já se tady budu cítit lépe, než na můstku s tvým zástupcem za 

zády,“ přiznala jsem s pohledem na zavřený vstup. „Jenom jsem netušila, že už jsme na 

místě,“ zamyslela jsem se nad plynutím času na wraithské lodi. 



„Toto plavidlo je jedno z nejrychlejších, které znám,“ řekl Ace s nádechem hrdosti. 

„Vybral jsem ho zvlášť na tuto Cestu.“ 

„Nevěděl jsi, jestli Text přečtu,“ zamračila jsem se. „Ani že ti budu ochotná pomáhat dál. 

Co kdyby-,“ zarazila jsem se. Wraithův vědoucí pohled mě přinutil zmlknout a jen tiše 

zaskřípat zuby. Na nepředvídatelnost vlastních činů jsem si mohla hrát s lidmi, Ace dokázal 

odhadnout moje reakce dříve, než já sama. Alespoň některé. 

Sledoval mé myšlenky a než zmizel v chodbě, věnoval mi jeden ze svých vzácných 

úsměvů beze stopy výsměchu. 

Naposledy jsem se zamračila na dveře a pak se rozhodla, že než vypustí sondu, mám ještě 

čas na lepší uložení Aceova pokladu. 

 

Chytání pozitronů nebylo nijak zábavné. Zařízení na jejich uskladnění mělo tvar válce a 

jedna z upravených sond s ním dálkově řízena prolétala okrajem konce výtrysku, kde se měly 

opačně nabité elektrony vytvářet. 

Dívala jsem se na obrazovku se záběrem z kamery na sondě a každou chvíli mi pohled 

zaletěl do jejího levého horního rohu na malý čtvereček s obrazem z můstku. 

Ace a dva další Wraithi opatrně manipulovali se sondou. Plně soustředění na jemné 

odchylky, které mohly celou akci v okamžiku zhatit, nevnímali okolí. Zástupce pokynem ruky 

přivolal dalšího Wraitha na svoje místo u jedné s postranních konzol a zmizel. 

Pozorovala jsem to a cítila, jak mi mezi obočím roste vráska. Možná šel něco zkontrolovat, 

říkala jsem si, ale sama sobě nevěřila. Nervózně jsem se ohlédla ke dveřím. Začaly se 

rozjíždět. Posledním pohledem jsem zkontrolovala, jak pokročilo chytání pozitronů, a monitor 

vypnula. Když se zástupce rozhodl odejít z můstku, zřejmě ho práce jeho velitele nezajímá. 

Zvedla jsem hlavu a zadívala se zástupci do očí. 

Vešel a rozhlédl se. „Vyhovuje ti toto uspořádání místností?“ zeptal se. 

„Ano. Děkuji.“ Nespouštěla jsem z něho oči. 

Udělal ještě pár kroků a pohled mu přeskakoval po těch několika věcech, které zůstaly v 

původně honosně vyzdobeném pokoji. 

„Trochu strohé,“ poznamenal. „Ani dostatek šatů na výběr zde nezůstal.“ Přešel do 

místnosti, kde z veliké šatny zůstal jenom jeden krátký stojan. Obešel ho a zastavil se až u 

závěsu, který skrýval zrcadlo. 

Zatnula jsem pěsti a vešla do své ložnice za ním. „To nebyl tvůj nápad?“ zeptala jsem se 

s mírným překvapením, když jsem ovládla zlost nad drzostí, se kterou vstupoval do mých 

soukromých prostor. „Myslela jsem, že…,“ zarazila jsem se, když se v jeho tváři opět objevil 

obvyklý nepřátelský výraz. 

„Plním rozkazy svého velitele,“ zasyčel. 

Lehce jsem se ramenem opírala o stěnu u stojanu se šaty a říkala si, že některé věci čas 

nezmění. Zástupce pohledem prozkoumával místnost a moje přítomnost ho nikterak nerušila. 

„Něco hledáš?“ zeptala jsem se s hraným zájmem. Věděla jsem moc dobře, po čem slídí. 

Očima nepřestával zkoumat každou drobnost, dokonce se sklonil a otevřel dvířka skříňky 

pod zrcadlem, ale necítil potřebu mi něco vysvětlovat. 

„Chceš objevit něco konkrétního?“ pokračovala jsem v otázkách. „Něco natolik důležitého 

a vzácného, aby to stálo za skrývání? A myslíš si, že by to mohlo být v mých pokojích?“ 

Poslední otázku jsem schválně zakončila tak, aby bylo jasné, že místnosti dříve obývané 

wraithskou královnou teď patří podřadné lidské ženě. 

Ani jsem se nepohnula, když ke mně prudce zvedl hlavu. 

„Nic nevíš,“ uvolil se začít reagovat. „Můj velitel přede mnou nemá tajemství. Znám jeho 

plány. A ty,“ opovržlivě se na mě podíval. „Jsi jenom hračka, která se dá snadno využít. Až tě 

nebude potřebovat, odloží tě nebo tě zbaví života.“ 



„Máš pravdu,“ souhlasila jsem klidně. „Stejně jako to udělá s kýmkoli jiným. Ale stále 

nevím, co tady děláš.“ 

„Poslal mě pro -,“ zarazil se a zadíval se mi přes hlavu. 

Skoro jsem se neovládla, ale nakonec jsem se přinutila neotáčet se. I bez toho jsem věděla, 

kdo mi stojí za zády. 

„Už to zařídím sám,“ ozval se za mnou hlas velitele. „Můžeš odejít.“ 

Ustoupila jsem, aby zástupce mohl projít. Neodpustil si poslední nevraživý pohled mým 

směrem a rychlým krokem zmizel za vstupními dveřmi. 

Konečně se ke mně dostalo dost vzduchu a já se zhluboka nadechla. Otočila jsem se 

k Aceovi. „Bude to čím dál horší,“ řekla jsem smutně. 

„Znám svoji posádku. Vím, co od nich mohu čekat,“ odpověděl. Přesto se zamyšleně 

mračil do prázdna a skoro zapomněl, že v rukou svírá válec. 

„Pozitrony?“ dotkla jsem se pohledem předmětu, který držel v dlaních. 

Přikývl a podal mi ho. 

Naklonila jsem se, abych viděla ke dveřím a ujistila se, že je zástupce opravdu pryč, a 

uložila válec ke zbytku pokladu. Můj výběr místa Wraith nijak nekomentoval, ale záblesk 

překvapeného uspokojení ve tváři neuhlídal.  

„Kde budeme hledat kometu?“ zeptal se. 

Překvapeně jsem se na něj podívala. „Ještě to nevíš?“ 

„Při posledním spojení se Strážcem Cesty mi sdělil, že chce příště mluvit s tebou,“ zavrčel 

Ace. Zadíval se mi do očí. „Uděláš to?“ 

Neodpověděla jsem, ale sedla si na lůžko a zavřela oči. 

 

„Konečně se znovu setkáváme,“ uslyšela jsem v zápětí hlas Strážce. „Už jsem začal 

pochybovat, že jsi v pořádku.“ 

Před vnitřním zrakem na mě zamrkalo velké zelené oko a šupiny ještěra se při pohybu 

rozhořely zlatou a červenou září. 

„Až na pár výjimek, o kterých jsem věděla předem, mi tady nic nehrozí. Snad.“ Usmála 

jsem se. Bylo příjemné být chvíli někde jinde, než na vesmírné lodi plné nepřátel lidského 

druhu. 

„Doufám, že je to pravda,“ řekl diplomaticky plaz. „A jsem rád, že ten tvůj přítel 

porozuměl mé vyslovené obavě a přiměl tě přijít za mnou. Vyhýbáš se mi?“ 

„Nechtěla jsem,“ zarazila jsem se a opravila se: „Nechci, aby Cestu dokončil. Její konec 

mě děsí stále víc. Pořád věřím, že své rozhodnutí ještě přehodnotí.“ 

„Přesto mu stále pomáháš. Bez tebe by stále vlastnil text, který bez správného pochopení 

nemá žádnou hodnotu.“ Ve Strážcově hlase jsem slyšela jemnou výtku. 

Na to jsem neměla žádnou vhodnou odpověď. Dívala jsem se do zeleného oka a 

přemýšlela, co vlastně na wraithské lodi dělám. Povzdechla jsem si. „Nevěděla jsem, co 

způsobím vyslovením několika dohadů o textu. A když jsme se ocitli na Cestě, nemohla jsem 

ho nechat osudu. Přítel je odvozené od slova pomáhat, tak pomáhám, jak nejlépe dokážu. Ta 

jeho počáteční horečka už se skryla. Snad odezní, než se dostaneme na konec Cesty.“ 

Strážce sklopil pohled, ale moji obhajobu nechal bez komentáře. 

„A teď,“ nadechla jsem se. „Kde najdeme kometu s vlasy hvězdami rozevlátými, která 

sbírá oheň a led ke svému bytí?“ 

„Doslovné znění,“ řekl ještěr posmutněle. „Blížíte se k cíli rychleji, než jsem očekával. 

Najděte planetu s prstenci dříve, než se k ní kometa přiblíží. Pak budete moci sledovat, jak se 

ledový balvan v prstencích trhá a rozpadá. V jednom z posledních kousků bude další část 

vašeho ‚pokladu‘,“ zamrkal na mě. „Vím, jak těm kouskům říkáš. Dobře se dívej. Bude to 

vypadat takto.“ 

Viděla jsem náraz komety do prstenců a její rozpad až poslednímu malému kousku ledu. 



„Pak už zbudou jenom dvě zastávky,“ zašeptala jsem si pro sebe. 

„Pak už nezbude vůbec nic,“ opravil mě Strážce tiše. 

„Snad se mi podaří tě do té doby ještě vidět,“ rozloučila jsem se. 

 

Otevřela jsem oči a zadívala se na Wraitha stojícího proti mně. Beze slov jsem mu předala 

obraz nárazu komety a jejího rozpadu. 

Přešel k počítači v první místnosti a spustil vyhledávání. Z mého jednoduchého obrázku 

dokázal vytáhnout pár zvláštních záchytných bodů, které pátrání zjednodušily a urychlily. 

Dívala jsem se na rychlý sled obrazů na monitoru a myslela na setkání se Strážcem. Jeho 

slova ve mně znovu otevřela dvířka pochybností a obav, o kterých jsem si myslela, že jsem je 

dobře zamkla a klíč vědomě ztratila. Až teď mi došlo, proč jsem dotazy na pokračování Cesty 

nechávala na Wraithovi. Každý rozhovor se Strážcem ve mně vyvolával pocit, že se 

neodvratitelně řítíme do zkázy. 

Pohyb vedle mě mne přivedl zpátky do reality. Ace posílal na můstek souřadnice další 

zastávky. Otočil se a zadíval se na moje ruce zaťaté v pěst takovou silou, až mi zbělely 

klouby. 

„Není to daleko,“ ujistil mě. „Máme jen pár hodin.“ 

Dokázala jsem jenom kývnout 

Skoro to nezaznamenal, ponořen do vlastních myšlenek. Zarazil se až mezi dveřmi. 

„Můj zástupce,“ odmlčel se, jakoby se rozmýšlel, co chce vlastně říct. „Vím, co od něj 

mám očekávat. Stejně jako to víš ty.“ Pokývl hlavou a odešel. 

 

 

 



10) Na kometě 

Volný čas při putování od jednoho bodu Cesty k dalšímu jsem většinou trávila u počítače, 

abych si rozšířila znalosti o vesmírných jevech. Nejenom o těch, které jsme potkávali, ale o 

čemkoli jiném zajímavém v kosmu, na co jsem narazila. Využila jsem přístupu do wraithské 

vesmírné databáze abych zjistila, jestli se liší lidské a wraithské vnímání vesmíru. O rozdílech 

ve vnímání života jako takového jsem už měla nějakou čistě osobní představu. 

Ale při svých výpravách za poznáním jsem nedokázala ani na chvíli zapomenout na Cestu, 

na její zastávky většinou plné nebezpečí a hlavně na cíl veškerého současného Aceova 

snažení. Rozhovor se Strážcem rozvrátil ten křehký klid, který jsem pracně budovala na 

obranu před vědomím, že všechny mé děsivé představy nejsou dostatečné na to, co nás čeká. 

Rozhlédla jsem se po pokoji. Pro tak dlouhý pobyt se mi zdál příliš malý. Nerozhodně 

jsem se zastavila u dveří, přešlápla a otevřela je. Stráž zmizela. 

S úsměvem jsem vyšla na chodbu. Zarazila jsem se a zaváhala, než jsem se rychlým 

krokem vydala směrem od můstku. Svižná procházka byla příliš lákavá. 

Proplétala jsem se chodbami lodi, někdy krokem, někdy klusem, a dávala si pozor, abych 

nenarazila na hlídky. Při letu hyperprostorem jich bylo jenom málo, ale občas se vyskytovaly. 

Uspořádání wraithských lodí bylo naštěstí v podstatě stejné. Alespoň těch, na kterých jsem se 

občas ocitla. 

Vyhnula jsem se sekci se zásobárnou a místu, kde se mohli skrývat uctívači. Na několik 

obsazených zámotků jsem i přesto narazila. Naštěstí v nich nebyl žádný pohyb. Žádný hlas na 

mě nevolal a nežádal pomoc. Rychle jsem proběhla okolo a zamířila raději do známých míst 

kolem středu lodi. 

Dusot nohou jsem za sebou zaslechla, až když už bylo pozdě na hledání úkrytu. Zpomalila 

jsem a ustoupila ke stěně. Sotva jsme se na sebe s Wraithem podívali, usmála jsem se. Zak se 

zastavil a kývl na mě. I já jsem pokývala hlavou, počkala, až couvne a přikrčí se, připravený 

ke startu, a rozběhla se pryč nejvyšší rychlostí, jaké jsem byla schopná. 

Honička mi připomněla ne tak vzdálené doby, které mi v současnosti připadaly krásně 

bezstarostné. Zatočila jsem do postranní chodby dřív, než jsem si uvědomila, že je slepá. Tiše 

jsem zaklela. Do konce zbývalo jenom pár metrů a jedny dveře vlevo. Skočila jsem k nim, 

abych se za nimi ukryla, když se chodbou rozlehl varovný výkřik. 

Zazněl pozdě. Dveře se přede mnou otevřely a Wraith ve velice jednoduše zařízené 

místnosti za nimi zvedl překvapeně hlavu. 

Zůstala jsem stát na prahu a rychle přemýšlela, kde jsem tu relativně mladou bílou tvář už 

viděla. Vzpomněla jsem si a couvla. 

Mladému wraithskému vědci, který tolik toužil dozvědět se, po čem jeho velitel tak 

usilovně pátrá, se tvář stáhla zlobou. I on mě poznal. 

„Jdeš jako na zavolanou,“ procedil mezi zuby. 

Někdo mě zezadu popadl za rameno a odhodil mě až k protější stěně chodby. Vyjekla jsem 

leknutím a pak úlevou, když nade mnou stanul Zak. 

„Děkuju,“ vydechla jsem. 

Pokynem ruky mě zarazil v pohybu a otočil se do místnosti. Wraith už stál jednou nohou 

v chodbě. Zak zasyčel a pokročil k němu. Mladík jenom pozvedl bradu a pokračoval v chůzi. 

Zak se ho marně snažil zadržet, síla mladého vědce byla o řád vyšší, než síla hlídače. 

Zak se napůl omámený svezl po zdi, do které narazil při pádu, jeho ruční zbraň vyletěla ke 

stropu a dopadla vedle mě. Wraith se k němu výsměšně otočil, než zmizel za prvním 

zákrutem. 

Na mě zapomněl. To jsem nemohla připustit. Zvedla jsem Zakovu zbraň a poslala za 

vědcem energetickou střelu. Překvapené heknutí a pomalý pád těla bylo všechno, co jsem 



slyšela zpoza rohu. Dál jsem se mladíkem nezabývala. Chytila jsem Zaka zezadu pod rameny 

a snažila se mu pomoci se vstáváním. Při mém dotyku se prudce vymrštil a otočil se ke mně 

s rukou připravenou k útoku. 

„Na hry teď není čas,“ řekla jsem trochu roztřeseně a vrátila mu jeho zbraň. 

Uložil ji na její původní místo vzadu za pasem a rozběhl se za mladíkem. 

V dostatečné vzdálenosti jsem ho následovala a z povzdálí pak sledovala, jak si tělo 

omráčeného vědce přehodil přes rameno a odnesl ho zpátky do místnosti, kde se před tím 

nacházel. Přesvědčil se, že se mladík sám ven nedostane, a pečlivě za sebou zavřel dveře. 

Čekala jsem, až ke mně otočí hlavu, abych se zeptala: „Doprovodíš mě zpátky?“ Věděla 

jsem, že je honička u konce. 

Přikývl a vykročil za mnou k pokojům královny. U vstupu se zastavil, počkal, až vejdu a 

chystal se odejít. 

„Počkej,“ řekla jsem rychle. „Děkuju. Ráda si to zopakuju,“ usmála jsem se. „Ale raději 

bez toho závěru.“ 

Zaváhal, ale nakonec přikývl. 

Dveře za mnou zapadly. 

 

„Andoriel! Andoriel! Vstávej!“ Křik se mi zdál ohlušující. Zamračila jsem se a mávla 

rukou, abych odehnala ten rámus ze své blízkosti. Marně. Jenom neochotně jsem se 

probouzela, abych zjistila, že křik je jen v mých představách. Ace se nade mnou skláněl a 

mluvil tiše. Držel mi ruku, kterou jsem předtím kolem sebe mávala. Když zjistil, že už 

vnímám, pustil ji a narovnal se. 

„Já jsem usnula,“ vypravila jsem ze sebe překvapeně. 

„Nemohl jsem tě vzbudit na dálku.“ Ace si mě prohlížel tak pozorně, až jsem se ošila a 

rychle lezla z postele. 

„Trochu jsem se proběhla a pak,“ podívala jsem se po zválené hromadě dek. „Jsme u té 

správné planety?“ ptala jsem se raději vzápětí. Nestála jsem o Aceovy komentáře ani 

významné pohledy nad mým malým výletem po lodi. 

„Blížíme se,“ potvrdil. „Chceš o to přijít?“ 

„Ne. V žádném případě. Vždyť je to možná jedno z našich posledních dobrodružství.“ 

Rozběhla jsem se k monitoru a nechala Wraitha, ať si moje slova přebere, jak chce sám. 

Obrazovka zablikala a místo náhledu do blízkého okolí lodi se přes celou její plochu 

objevil obličej Aceova zástupce. 

„Pane! Máme tady problém. Potřebujeme vás ihned na můstku!“ Tentokrát se mi křik 

jenom nezdál. Zástupce s každým slovem zvyšoval hlas a tvář měl staženou zděšením. 

Ace z mých pokojů vyběhl dřív, než jsem se po něm stačila ohlédnout. Uviděla jsem už 

jenom pomalu se zavírající dveře. 

Nechala jsem monitor zapnutý a sledovala dění na můstku. Hmátla jsem za sebe a 

přesvědčila se, že je sedátko ve správné vzdálenosti, abych si sedla. Potřebovala jsem to. 

Podle zmatených hovorů a výkřiků, které se ke mně linuly z obrazovky, jsem vyrozuměla, že 

wraithská loď se ocitla příliš blízko hledané komety a je k ní přitahována takovou silou, 

kterou lodní motory nedokáží překonat. 

Pevně jsem se chytila okrajů počítače. 

Příchod velitele posádce na můstku trochu pozvedl náladu a přinutil ji pracovat usilovněji. 

Záhy zjistili, že se z moci komety nedokážou vymanit. Celou situaci ještě zhoršovala blížící 

se planeta. Byla obrovská a její síly působily chaos v každém plánu na odpoutání se od 

komety. 

Viděla jsem velitele, jak zlostí uhodil do ovládacího panelu a se zjevnou výtkou v očích se 

otočil ke svému zástupci. Ten stál se sklopenou hlavou a oči nespouštěl z ovladače, po kterém 

rychle jezdil oběma rukama a vyťukával složité příkazy. 



„Takhle to nepůjde.“ Uslyšela jsem Aceův hlas. „Přistaneme.“ 

„Na kometě?“ Zástupce k němu zvedl pohled. Do tváře jsem mu neviděla, ale podle jeho 

tónu byl vyděšený k smrti. 

„Jiná možnost není,“ zavrčel velitel a odvrátil se od něj. „Velká je dost. Najdeme 

nejpříhodnější místo,“ rozhlédl po zbytku posádky na můstku. „Rychle.“ Jeho oči se dotkly 

jedné z obrazovek a zadíval se přímo na mě. „Měla by ses držet.“ S tím spojení vypnul. 

 

Nestačila jsem se ani zvednout. Loď sebou začala házet. 

Podle rady velitele jsem se držela a čekala, až nějakým způsobem přistaneme na kusu ledu, 

který se řítil do své zkázy. 

Sotva se podlaha pode mnou trochu uklidnila, vydala jsem se zjistit situaci na můstku. 

„Teď ne!“ vyštěkl na mě Ace hned, jak jsem stanula na prahu. 

Jenom jsem povytáhla obočí a přesunula se na své nejoblíbenější pozorovací stanoviště ke 

zdi vlevo ode dveří. 

Sondy monitorující okolí přenášely ošklivé obrazy tmavého zrnitého ledu a mnohokrát 

přetavených kamenů slepených do hrbolatých skal. 

Loď se zakymácela a poslední vzpěra dosedla na okraj hlubokého kráteru. 

Slabě jsem vydechla, i když do úlevy jsem měla daleko. 

Prstenec planety se blížil a kometa se pootáčela, jak měnila dráhu přitahována silou 

planety. 

Kometa se mi zdála obrovská. Navíc kolem ní působila mnohem větší přitažlivá síla, než 

bych ze svého nedávného studia odhadla. Natahovala jsem krk, abych viděla aspoň část 

monitorů a panelů a zjistila, z čeho se ta slepená hornina skládá. Ale ve výhledu mi stálo 

několik Wraithů a já jsem nechtěla být vykázána proto, že se v nevhodnou dobu procházím po 

můstku. Musela jsem přijmout situaci takovou, jaká byla. 

Ace krátce zvedl hlavu a rozhlédl se po posádce. 

Všichni věděli, že nemají moc času. U energetického zdroje lodi už pracovali wraithští 

technici a zapojovali všechny přídavné moduly schraňující zásoby energie pro případ nouze. 

Slabý náraz zatřásl kometou a loď na jejím povrchu o pár centimetrů sklouzla. Vzpěra na 

okraji srázu zůstala na svém místě. Kloub na jejím konci se prohnul, ale hrot zabořený v ledu 

se nepohnul. 

„To byl začátek,“ zašeptala jsem neslyšně. 

Wraithové na můstku strnuli s rukama těsně nad ovladači. 

Nárazy do komety se stupňovaly. Vnější pás kolem planety byl relativně řídký, prachový, a 

proletěli jsme jím bez většího poškození. Další sestával z větších částí. Prach smíchaný 

s kameny do velikosti fotbalového míče vystřídaly větší kusy. Kometa neztrácela rychlost, ale 

části vlastního těla. Bylo jen otázkou času, kdy wraithskou loď zasáhne smršť kamení 

z prstence nebo se zřítí do ledové propasti. 

Sáhla jsem za sebe a přitiskla dlaně na stěnu lodi. Právě včas. Otřesy přicházely 

v nepravidelných vlnách a loď sebou házela na všechny strany. 

Na můstku bylo napjaté ticho. Velitel sotva znatelně pohnul hlavou a lodní motory se 

rozběhly naplno. Postupně přibývala i další energie a plavidlo se začalo odlepovat od 

zmenšující se komety. 

Se zatajeným dechem jsem sledovala, jak se loď vznesla těsně nad prstenec a následovala 

kometu na její další dráze. 

Za námi se zvedala tříšť ledu a kamení, jak kometa rozrážela prstenec a byla jím postupně 

pohlcována. 

Wraithské plavidlo si s námahou udržovalo odstup. Přestala na něj působit síla rozbíjené 

komety, ale planeta patřící k prstenci se ukazovala ze stále horší a horší stránky. 



Ticho na můstku začalo něco rušit. Na první pohled se nic nezměnilo, ale při pozornějším 

pohledu jsem si všimla, jak několik Wraithů soustředěním syká nebo skřípe zuby. 

Kousla jsem se do rtu, abych se nerozesmála. Přes vážnost situace mi nekontrolovatelně 

zacukaly koutky úst. Moje veselí nemělo daleko k hysterii. Kamenná změť rozvířená kometou 

se přibližovala k lodi a hrozila, že ji v každém okamžiku roztrhá. Záď už byla pod palbou 

ojedinělých rychlejších kousků. 

Ace se na rozdíl ode mě nenechal vyprovokovat ke sledování čehokoli jiného, než 

rozpadající se komety. 

Ledová skála se už úplně ztratila a splynula s prstencem. Jenom osamocené kamínky a 

střípky ledu se ještě vznášely v okolí a postupně se přidávaly k nekonečnému kruhovému 

běhu kolem rovníku planety. 

Jeden z posledních zářivých úlomků se blížil k atmosféře a hrozilo, že v ní shoří. K mému 

úžasu loď zrychlila. Dostala se mezi ten kus ledu a planetu a ve složitém manévru ho polapila 

ve svém nákladovém prostoru. 

Ace spustil ruce podél těla a jenom zpovzdálí kontroloval, jestli se jeho loď v pořádku 

dostane z působení planety. 

Sotva jsme se od ní začali vzdalovat, otočil se a odešel. 

Na můstku bylo stále ticho. Wraithové upravovali nový kurs a kontrolovali škody, které 

vznikly při střetu s kometou a prstencem planety. 

Aceův zástupce, bělejší, než jsem ho kdy viděla, svíral rukama boky ovládacího panelu a 

upřeně zíral před sebe do neznáma. Postřehl můj pohled a zamračil se. 

Nechtěla jsem ho ani rušit ani z ničeho obviňovat. Nechtěla jsem se na něj ani dívat. 

S očima přilepenýma na zem jsem vyšla na chodbu a vrátila se do svých pokojů. 

Cestou jsem potkala Zaka. Šel proti mě a na první pohled vypadal unaveně. Hlava mu 

klesala a ramena měl svěšená jako pod velkou tíhou. Ani nezpomalil, ani se neotočil. 

Cesta se blížila ke konci a byla stále namáhavější pro všechny, kdo jí procházeli. 

 

 



11) Oblouk duhy 

V pokoji jsem si sedla na zem tak, abych viděla na vstupní dveře, a opřela se zády o stěnu. 

Kolena přitažená k bradě a pevně obepnutá rukama se mi nepřestávala chvět. Už jsem to 

nemohla svádět na loď, vesmír nebo Wraithy. Toto byla jenom moje slabost. 

Opřela jsem si o kolena čelo a zavřela oči. 

„Tady,“ probral mě hlas nade mnou. 

Unaveně jsem zamrkala. 

Ace stál proti mně a v dlani držel další krabičku. Tentokrát nečekal, až k němu napřáhnu 

ruku. Vzal mě za ni sám a pomohl mi vstát. 

Rozevřel prsty, abych z nich mohla vytáhnout novou kořist. Neodolala jsem a odklopila 

víčko. Led roztál a na měkce vypolstrovaném vnitřku krabičky ležel – další skleněný pohárek. 

Wraith sykl, když jsem natáhla prst, ale křehké skleničky jsem se nedotkla. Pohladila jsem 

nadýchaný chomáček vedle ní. 

„Řekneš mi, co to je?“ zeptala jsem se. „Ze stejného materiálu byla i síť, do které jsme 

lovili bramboru.“ 

„Nepoznala jsi to?“ přimhouřil oči. 

„Možná,“ připustila jsem. „Mám teorii, ale nejsem si jistá.“ Zvedla jsem hlavu. 

Stál proti mně a čekal, až mu řeknu, jakou teorii jsem vymyslela. 

Vrátila jsem víko krabičky na místo. „Je to nějakým způsobem zpracovaná pavučina 

iratuských brouků,“ řekla jsem pomalu. Ani jsem se na Ace nepodívala a ruku jsem nechala 

položenou nahoře na krabičce. 

Neodpovídal tak dlouho, že jsem k němu musela znovu zvednout oči. Ani z jeho výrazu 

jsem ale potvrzení nebo vyvrácení mé teorie nevyčetla. Až po nějaké době krátce přikývl. 

Otočila jsem se a odešla do ložnice. 

Zastavil se v otevřených dveřích. Počkal, až otevřu skrýš, a než jsem do ní uložila další 

krabičku, došel ke mně a dva dříve uložené kousky vytáhl. 

„Tohle budeme potřebovat hned,“ zamumlal, když si rovnal válec s pozitrony a box s 

doutnajícím střípkem nově vnikající hvězdy do jedné ruky tak, aby se mu dobře nesly. 

Zaváhala jsem se zavíráním. „To je všechno?“ zeptala jsem se pro jistotu. 

„Ano. Odpočiň si. Všichni jsou unavení,“ řekl a sledoval, jak si sedám do křesílka a 

zavírám na pár vteřin oči. „Ty bys měla být na pokraji zhroucení.“ Zadíval se na mě. 

Přinutila jsem se k úsměvu. „Není to tak hrozné. Tvůj zástupce před chvílí vypadal 

mnohem hůř, než jsem ho viděla kdy předtím. A zbytek tvé posádky... potkal jsi Zaka? 

Nestojí to za to,“ potřásla jsem hlavou. 

Můj pokus o ukončení pouti v něm vyvolal jenom pohrdavý úsměšek. Znovu jsem zahlédla 

odraz šílenství, které se ho zmocnilo ve chvíli, kdy zjistil, že je Cesta před ním otevřená. 

„Čeká nás oblouk duhy,“ připomněl mi. „V lidech by mohla vyvolat pocit naděje.“ 

Ironie jeho hlasu nešla přeslechnout. 

„Nechápu tě,“ řekla jsem unaveně. Pak jsem se ušklíbla. „Jako by to někdy bylo jinak.“ 

Poslední slova už vyzněla do prázdna. Odešel. 

Přejela jsem prsty po uzávěru tajné skrýše na poklad. Alespoň jednu výhodu na Cestě jsem 

získala. Do místa, kde byl poklad uložen, se nemohl dostat žádný z Wraithů. Bylo chráněno 

genetickým klíčem, reagujícím pouze na dotyk ženy. Otevřít tajnou schránku královny mi 

poprvé dalo trochu práce, než jsem klíč upravila na svoji DNA. Wraithky v sobě měly příliš 

mnoho z brouků. Ale schránka byla uzpůsobena k rozeznání právě toho kousku lidské části 

královny, takže jsem po několika pokusech uspěla. 

 



Netrvalo dlouho a loď se řítila k předposlední zastávce před cílem. Říkala jsem si, jak asi 

Ace komunikuje se Strážcem a kolikrát už se to stalo. Věřila jsem, že to má Wraith moc dobře 

spočítané. Já už jsem to dávno vzdala. 

„Andoriel,“ ozvalo se z monitoru, kam se přenášel obraz z můstku. Otočila jsem tím 

směrem hlavu. 

„Poletíme relativně krátkou dobu. Asi bys měla předem vědět, kam se dostaneme.“ Ace se 

odvrátil a přes celou obrazovku se na pozadí vesmíru objevil pás, který opravdu hrál všemi 

barvami. Údaje, které ho následovaly tak krásné nebyly. Čím déle jsem si je prohlížela, tím 

víc jsem se na monitor mračila. Pro jistotu jsem si všechno přečetla dvakrát, abych měla 

jistotu, že jsem data pochopila správně, a rázným dotykem jsem se obrazem i zvukem vrátila 

na můstek. 

„Co bude se mnou?“ zeptala jsem se rovnou. Ani jsem nečekala, až mě někdo očividně 

zaregistruje. 

„Zůstaň, kde jsi,“ zněla stručná odpověď. Obrazovka zhasla. 

Rozzuřeně jsem se na ni podívala. Založila jsem si před sebou ruce a otočila se ke 

vstupním dveřím. Netrpělivostí jsem podupávala špičkou nohy a pak jsem začala přecházet 

sem a tam. 

 

„Mám tě informovat o další cestě.“ Zástupce vkročil do první místnosti a rozhlédl se. Mě 

přelétl bez zájmu, ale dveře do ložnice ho zřejmě přitahovaly jako magnet. Udělal k nim 

pomalý, váhavý krok. 

„Ano?“ Největší zlost už mě přešla, ale pořád jsem cítila, jak bublá těsně pod povrchem. 

„Toto místo by mělo v tom koridoru, kam míříme, působit stejně, jako při průletu kolem 

pulzaru. Pokud bys měla nějaké potíže, mám za úkol -,“ Dál se mu nechtělo, ale nakonec 

pokračoval: „Mám za úkol tě ochránit jakýmkoli dostupným způsobem.“ 

„A to je co?“ Doufala jsem, že v mém hlase nebylo slyšet zděšení, které jsem pocítila. 

Zástupce pokrčil rameny. „Pošlu sem ty dva vojáky, kteří byli zářením postiženi nejvíc. 

V jejich bezprostřední blízkosti bys měla být v bezpečí.“ 

Kousla jsem se do rtu, abych o řečeném nevyjádřila hlasitou pochybnost. Na zástupci bylo 

vidět, že tento úkol bere jako trest za to, že málem nechal rozbít loď při honbě za kometou. 

Snažil se ho zvládnout co nejlépe a nejrychleji. 

„Dobrá,“ řekla jsem po hlubokém nádechu. „Kdy ta veselice začne?“ 

„Asi za tři hodiny.“ Naposledy se podíval na dveře do ložnice a chystal se k odchodu. 

„Počkej,“ vypadlo ze mě dřív, než jsem se stačila zarazit. „Vím, že je to jenom nedůležitá 

lidská zvědavost, ale co je s těmi dveřmi? Nebo s místností za nimi?“ Už při posledních 

slovech jsem věděla, že takový dotaz je daleko za hranicí, kam mám povolen vstup. Kdyby 

mohl vraždit pohledem, nezůstal by ze mě ani ten příslovečný mastný flek. Černé nehty zaťal 

do dlaní, až se na nich objevily kapičky tmavé krve. Jediným pohybem stanul u východu. 

Tam se zarazil a pomalu se otočil. 

„Možná,“ zachraptěl. „Možná by pro tebe bylo poučné, kdyby ses to dozvěděla. Ale to se 

nikdy nestane.“ Dveře se zavřely a oddělily mě od jeho pohledu plného nepochopitelné 

nenávisti. 

 

Netrvalo ani ty předpovězené tři hodiny, než přišli dva wraithští vojáci, se kterými jsem se 

seznámila už předtím v temné místnosti. Moje světlušky se zastavily hned za prahem a pokud 

jsem mohla odhadnout, za maskami se netvářily zrovna nadšeně. 

„Pojďte dál a odpočiňte si,“ pokynula jsem ke stolu se židlemi. „Práce zde vás teprve 

čeká.“ Vojáci se trochu toporně usadili a lokty složili na stůl. 

Já jsem sedět nedokázala. Nervózně jsem přecházela po místnosti a s každou otočkou 

kontrolovala obraz z můstku. Připadalo mi, že uběhla skoro nekonečná doba, než Ace stručně 



řekl: „Připrav se.“ Ani se na mě nepodíval. Kontroloval poslední údaje o místě a úhlu, pod 

kterým vstoupíme do koridoru. 

Ty zářivé barvy, které nám svítily vstříc, ve svém středu skrývaly životu nepřátelskou 

temnou oblast. Byl to pás, kde veškerá energie mizela, technika nefungovala a náhradní 

baterie byly bezcenné. 

Čekala nás pouť nekonečnou tmou bez možnosti cokoli ovlivnit. Záleželo jenom na tom, 

jak do té oblasti vstoupíme. Podle přesnosti nastavení se buď dostaneme na místo kam 

potřebujeme, nebo vyletíme někde v neznámu. Poslední možnost jsem si raději nepřipouštěla. 

Také jsme v tom pásu mohli uvíznout navždy. Jenom to ‚navždy‘ by asi nebylo příliš dlouhé. 

Loď i její posádku chránilo záření, které tak hezky rozsvítilo Broučky při setkání s Kráskou. 

Proto jsem byla ten nejzranitelnější prvek průletu. Nikdo na lodi nedokázal s určitostí říct, 

jestli mě královniny odstíněné pokoje ochrání stejně, jako při letu kolem pulsaru. Zástupce 

věřil, že vojáci nejvíce postižení zářením ve spojení s chráněnými místnostmi, mi zajistí 

dostatečnou ochranu před ničivými účinky koridoru, než se dostaneme na místo určení. 

Sledovala jsem obrazovku, dokud přenášela obraz. Podle posledních záběrů jsme vlétali do 

barevného spektra na okraji malé, sotva viditelné mlhoviny. 

„Oblouk duhy se ztrácí v mlze,“ zašeptala jsem, když obrazovka zhasla. Vzápětí zhaslo i 

osvětlení a všechno ostatní. Celá loď se utopila v nepřátelské tmě. 

Zamrkala jsem. Obrysy vojáků vystupovaly z temnoty pomalu, jako z těžkého snu. Chtěla 

jsem couvnout, ale mravenčení, které mi přeběhlo po celém těle, mě přinutilo se k nim rychle 

přiblížit. Oba najednou vstali a postavili se ve vzdálenosti asi metr a půl proti sobě. Došla 

jsem mezi ně tam, kde se jejich svit částečně překrýval, a vydechla úlevou. Mravenčení 

přestalo. 

Jeden z vojáků tiše sykl a ukázal na moji ruku. Zvedla jsem si ji před oči. V bledém světle 

svatojánků jsem uviděla hustou síť popraskané kůže. Praskliny byly jenom povrchové, ani 

nekrvácely. Přesto jsem pocítila nával panického strachu. Žádné místo v lodi nebylo chráněno 

před ničivými účinky koridoru. 

Zavřela jsem oči, pomalu se nadechla a ještě pomaleji vydechla. Počítat při každém 

nádechu a výdechu do šesti, jak jsem byla zvyklá, jsem se nedonutila. Na to byla panika příliš 

čerstvá. Ruce jsem spustila podél těla. Nechtěla jsem se na ně dál dívat. 

K otevření očí mě přinutil tušený pohyb v mé blízkosti. Vojáci se posunuli blíž k sobě. 

Jejich světlo sláblo. Zatím neznatelně, přesto je jeho ztráta přiměla k přesunu. 

Napadlo mě, že jsem se ani nezeptala, jak dlouho bude zničující tma trvat. Vojáků – 

světlušek bylo zbytečné se ptát. Jistě nevěděli nic, kromě rozkazu týkajícího se jejich 

bezprostředního úkolu. Jakmile tma nastala, už bylo na všechno pozdě. Loď neměla žádnou 

energii, která by pustila počítač nebo třeba jenom otevřela dveře. 

Jakmile jsem se v myšlenkách dostala až k tomuto bodu, dveře do chodby se rozjely. 

K mým světluškám se přidávaly další a další. 

S ohromením jsem sledovala, jak do místnosti přichází jeden matně svítící Wraith za 

druhým. Rozestavovali se podél stěn, tvořili řadu za řadou s minimálními rozestupy a 

přicházeli stále další. 

Moje světlušky se rozhlížely stejně zmateně jako já. 

Jeden z vojáků se oddělil a přistoupil k nám. Poznala jsem v něm Zaka a pocítila trochu 

úlevy. Dovolila jsem si i malý úsměv. Na jeho pokyn jsem se se svými zářícími strážci 

přesunula doprostřed pokoje. 

Zůstal stát u nás, dokud se do místnosti nepřesunula snad celá posádka. Jak jsem si 

uvědomila, žádné spící vojáky tato loď neskrývala. Hibernační kóje byly prázdné. 

Dotkla jsem se bříšky prstů zápěstí druhé ruky. Hlavou mi proběhly zásobárny a místo pro 

uctívače. 



„Ti se na této lodi nevyskytují. A zásobárny jsou dobře chráněné. Je zajímavé, jakou 

starost projevuješ o naše pohodlí.“ Ace vešel jako poslední a dveře se za ním zavřely. Zachytil 

moje obavy a rozhodl se na ně reagovat. Spokojeným pohledem zhodnotil novou svítící 

výzdobu místnosti. Wraithové tvořili nepravidelný kruh světla. V jejich středu stály světlušky 

se mnou uprostřed. Vojáci se rozestoupili, aby mohl jejich velitel projít k nám do centra. 

„Jak?“ začala jsem se ptát, ale zmlkla jsem. Otázek jsem měla moc. Po krátkém zaváhání 

jsem se rozhodla pro tu momentálně nejdůležitější. „Jak dlouho to bude trvat?“ 

„Déle, než by mi bylo milé,“ zavrčel Ace. „Proto jsme tady.“ Viděl na mně, že se chci ptát 

dál a neznatelně zavrtěl hlavou. 

Znovu jsem zavřela oči. 

 

„Vítám tě,“ řekl Strážce. „“Je to naposledy, co spolu mluvíme.“ Jeho zelené oko na mě 

mrklo. „Zvládli jste Cestu bez zaváhání a nad očekávání rychle. Už vám zbývá jenom 

poslední zastávka. K té moji pomoc nepotřebujete.“ 

Natáhla jsem před sebe ruku. Nevěděla jsem, jestli se ho mohu dotknout, ale rozhodně 

jsem to chtěla zkusit. 

Oko se přimhouřilo krátkým úsměvem. 

„Nejsem ve tvém dosahu. A rozloučení jsem považoval za nezbytné. Je nejvýše 

pravděpodobné, že se už nikdy neuvidíme. Že už nikdy neuvidíš nikoho a nic. Stejně jako 

všichni ostatní v této galaxii. Je mi to líto.“ 

„Také by mi to bylo líto,“ řekla jsem. „Ale jistě znáš to malé lidské přísloví – naděje umírá 

poslední.“ 

„Neznám.“ Ještěr v zamyšlení stočil pohled jinam. „To mnohé vysvětluje,“ řekl po chvíli. 

„Zatím jsem svoji naději neztratila. Ještě není konec. Děkuji za všechny tvoje rady a také 

za tvoji starost. Ať tato Cesta skončí jakkoli, jsem ráda, že jsem tě poznala.“ 

Zelené oko se zavřelo. 

„Opatruj se.“ Strážcův hlas se vytrácel. 

 

Kolem mě se stále blíž tlačil matně bílý kruh Wraithů. 

 

 

 



12) Stařena se zlým okem 

„Pokud už nebudu mít příležitost,“ začala jsem opatrně s pohledem upřeným na Ace, „ráda 

bych se zeptala ještě na pár věcí.“ 

Zamračil se na mě, ale přikývl. 

„Jak dlouho nám bude trvat průlet touto částí vesmíru?“ 

„To záleží na mnoha okolnostech,“ zavrčel. 

Asi to nebyla nejlepší otázka na začátek. Přesto jsem pokračovala: „Kde je tvůj zástupce?“ 

Toto mi vrtalo hlavou od chvíle, kdy se za Acem zavřely dveře. Jeho zástupce jsem mezi 

Wraithy nikde neviděla. 

„Obsluhuje zařízení, které lodi dodává alespoň minimum energie, abychom mohli ovládat 

některé její systémy. Třeba otevírání dveří. A bez podpory života by možná přežili někteří 

z nás. Ty rozhodně ne.“ 

„Zařízení je vytvořené z těch dvou…,“ 

Jenom přivřel víčka na souhlas. 

„Nebude tam mít problém? Je jeho záření dost silné?“ 

„Máš starost o jeho zdraví? O život mého zástupce?“ V hlase se mu zachvěl údiv. 

„Jako o každého člena tvé posádky,“ pokrčila jsem rameny. 

„Na tento úkol se přihlásil dobrovolně. Má s sebou ještě dva techniky. Měli by energii 

udržet na přijatelných hodnotách.“ 

„A ještě poslední věc: Proč tolik záleží na tom, kolik záření nachytali jednotliví členové 

posádky? Neměla by nás chránit loď? Ona mu přece byla vystavena také. A v mnohem větší 

míře.“ 

„Loď chrání sama sebe. Její organické části jsou jiného druhu, než tvoje nebo naše těla. Je 

schopná zabránit části destrukčního prostředí, aby pronikl dovnitř, ale to, co jí neubližuje, 

propouští. A to ubližuje nám.“ Stiskl rty a nadechl se. Věděl, jaká otázka bude následovat a 

nenechal mě ji položit. „Pokud je lidské tělo zcela obalené organickou hmotou lodi, mělo by 

přečkat.“ 

Zmlkla jsem. Kruhem Wraithů každou chvíli projel neklid jako závan větru. Přešlápli a 

natlačili se víc k sobě, blíž do středu. Jejich světlo se chvělo a matnělo. To, co se dělo, mi 

nepřipadalo nijak zvláštní. Pokud hrozí jednotlivci smrt, je lepší vytvořit větší skupinu a čelit 

nebezpečí společně. Wraithové v tom nebyli jiní. Proč by neměli využít ochrany svých druhů, 

když tolik záleželo na intenzitě záření, kterému se nejprve podvědomě snažili vyhnout. Bylo 

logické a přirozené, že vyhledali společnost těch dvou z nich zářením nejvíce postiženým. 

Další pokles ochranného světla a další krok už zcela zaplnil i původní mezeru ve středu 

kruhu. Ace, Zak a moje světlušky vytvořili nepravidelný čtyřúhelník, v jehož středu jsem stála 

já. Už nebylo kam ustoupit. Výhled se mi zúžil na bílé vlasy spadající k ramenům v jemné 

černé kůži a Aceovu tvář staženou narůstající starostí. 

Intenzita záření znovu poklesla a nejzazší řada Wraithů zasyčela, jak ztratila část své 

ochrany a kůže se jim narušila jemnou sítí prasklin. 

„Pane,“ ozvalo se v tu chvíli z Aceova zápěstí. „Vystupujeme z koridoru. Všechny systémy 

postupně nabíhají. Z toho zařízení, které jste přinesl, nezbylo vůbec nic. Rozpadlo se na 

atomy.“ 

Světlo v místnosti se rozzářilo a Wraithi ji začali rychle a spořádaně opouštět. 

Světlušky zmizely takovým tempem, že jsem jim nestačila ani poděkovat. Prostor kolem 

mě se uvolnil a mně se podlomila kolena. 

Ace mě zachytil za rameno a netrpělivě mě postrčil k nejbližší židli. Odešel poslední a 

ještě pokoj přejel očima, jakoby se chtěl přesvědčit, že se nějaký člen jeho posádky neukrývá 

v nenápadném zákoutí. 



 

Sotva jsem se stačila nadechnout, loď se prudce otřásla. 

Se zaklením jsem se po čtyřech, jak jsem spadla ze židle na zem, posunovala k počítači, 

abych se podívala, co se děje. 

Na můstku se Wraithové hemžili jako mravenci. Systémy řízení nabíhaly pomalu a loď 

jenom obtížně odolávala tlaku zvenčí. 

Podle senzorů jsem byli v blízkosti černé díry. 

„A hele,“ vyjekla jsem. „Hranice skoku.“ 

Zaposlouchala jsem se do úsečných vět z řídícího stanoviště. Podle nich oslabená a 

částečně nefunkční loď neměla mnoho šancí uniknout z blízkosti horizontu událostí. 

„Tam!“ zazněl nad vším hlomozem Aceův hlas. Ukazoval na jedno místo na velkém 

monitoru. Zdánlivě chaotická činnost posádky na můstku získala zdání řádu. 

Se zatajeným dechem jsem se dívala, jak se pomalu přibližujeme k označenému místu. 

„Andoriel,“ otočil se velitel přímo na mě. „Sejdeme se v hangáru. Čeká nás poslední úsek 

Cesty.“ Jeho hlas opět zněl touhou po moci a už se ji nesnažil potlačit, jako v průběhu Cesty. 

Vypnula jsem počítač, do uzlíku z šátku jsem svázala zbytek pokladu a pohledem se 

rozloučila s místem, kde jsem v poslední době trávila tolik času. 

Na chodbách jsem nikoho nepotkala. Všichni byli na můstku nebo někde ztracení. Jenom 

Ace stál u vchodu, o kterém věděl, že ho použiji, a tvářil se stejně podivně jako po zjištění, že 

před ním Cesta otevřena. 

„Kde jsou všichni?“ zeptala jsem se, než jsem za ním vykročila na rampu se známou 

přepravní lodičkou. 

Všichni mají práci s udržením naší pozice v bodu, kde slapové síly tvoří místo odpočinku. 

Je to v mnohém podobné situaci u Daledonu, jak jsi ho nazvala. A kdo může, stará se o své 

druhy. Ten pás vesmíru, kterým jsme prolétali, byl velice zlý. A regenerace nepostupuje tak 

rychle, jak je třeba.“ 

„Ti, co zůstali kvůli energii,“ zašeptala jsem a nastoupila do přepravní lodi. 

„Ano. Můj zástupce a dva technici. Jeden z techniků zemřel, druhý je na tom špatně, ale 

má naději. A můj zástupce umírá.“ 

Už jsem se na nic neptala a stoupla si tak, abych viděla na naši další cestu. 

Vyletěli jsme z lodi. Ace nechal přepravní plavidlo volně unášet, a sotva ho uchopila první 

vlna gravitace černé díry, zrychlil. Nesnažil se dostat od singularity pryč, klouzal k ní po vlně 

jako surfař a nabíral stále větší rychlost. 

Chytila jsem se panelu před sebou. Bezedný chřtán nicoty se rozevíral. Blížili jsme se 

k němu každou nekonečnou vteřinou. Slabě jsem vykřikla, když se začalo posouvat barevné 

spektrum k červené. Nevěděla jsem, jak jsem se ocitla u velitele, ani kdy jsem ho pevně objala 

kolem pasu. Vzpamatovala jsem se až jeho netrpělivým pohybem. Snažil se uvolnit mé 

sevření a dostat se k ovládání lodi. Bylo to zbytečné. Loď se otočila kolem několika svých os, 

zkroutila se v nepřirozeném úhlu a pak ji síla ohromné přitažlivosti roztrhla a vzápětí smrštila 

do zrnka prachu. 

Všechno jsem to sledovala z povzdálí, pevně svírajíc Wraitha vedle sebe. Zabořila jsem 

mu obličej do ramene a zavřela oči. V prstech se mi slabě pohupoval uzlík s pokladem. 

Nejspíš jsme byli oba mrtví. 

 

„Podivuhodné,“ zazněl mi v uších příjemný hlas. „Nečekala jsem vás tak brzy.“ 

Jenom neochotně jsem uvolnila ruce a povolila pevně semknutá víčka. Aceův hluboký 

nádech spojený s pohybem, kterým se narovnal do své plné výše, mě přinutil ho konečně 

zcela pustit a rozhlédnout se. 

Stáli jsme na něčem, co bych nejlépe přirovnala k náhorní planině. Skalnatá půda 

nechávala přežít jenom pár stéblům žluté trávy. Nebe bylo zataženo těžkými šedými mraky. 



Světlo se jimi jenom stěží prodíralo a svou ponurou nestálostí spíš mátlo než zvýrazňovalo 

tvary. Stejně nebylo co zvýrazňovat. Na planině kromě nás nikdo nebyl. 

„Tady.“ Ozvalo se mi za zády. 

Otočila jsem se tak rychle, až jsem zavrávorala. 

Stařena seděla v houpacím křesle. Na kolenou měla rozloženou károvanou deku a velkého 

rezavého kocoura, přes ramena měla pevně přitažený šál a na hlavě šátek. Ruce měla 

zimomřivě zasunuté v šálu. 

„Dobrý den,“ pozdravila jsem automaticky. 

Usmála se, ale hlavu nechala sklopenou, abych jí neviděla do tváře. 

„To je od vás hezké, že jste přišli navštívit stařenku,“ řekla tím příjemným hlasem. „Syn 

mi říkal, že se tady objevíte. Tak, copak byste rádi?“ 

Ace se na Stařenu díval trochu zaraženě. Ani jsem mu nemusela vstupovat do myšlenek. 

Věděla jsem, že očekával někoho mocného, budícího hrůzu už jenom svojí existencí. 

Rozhodně ne babičku v houpacím křesle. 

„Ano, ano,“ pokývala Stařena hlavou. „Jsem to opravdu já, kdo chrání tu nejmocnější věc. 

Tvoje pochyby nejsou na místě.“ Pozvedla hlavu jenom tak, aby se na Wraitha po očku 

podívala. 

O krok ustoupil a sklonil hlavu. 

„Odpusť,“ zamumlal se zjevnými rozpaky. 

„A co jste babičce přinesli?“ zeptala se Stařena s dychtivostí v hlase. „Máte všechno?“ 

Zvedla jsem balíček zavěšený na zápěstí a druhou rukou do něho sáhla. 

„Máme tady dvě skleničky. Vypadají stejně.“ Pokládala jsem jí do klína malé krabičky a 

podezřívavě sledovala kocoura, jestli je neshodí. 

„Skleničky.“ Stařenin hlas zněl spokojeně. „Mé sestře se budou hodit za pár okamžiků.“ 

Rozesmála se. „Z mého úhlu pohledu,“ dodala. 

Zpoza deky někde od Stařeniných kotníků se vysunulo oko na tenké stopce. Podívalo se na 

skleničky uložené v měkkém podkladu a zamrkalo dlouhými řasami. Oko i krabičky se 

skleněnými pohárky v tom okamžiku zmizely. 

„Tubu s pozitrony a kousek vznikající hvězdy jsme použili ke získání energie na 

posledním úseku cesty k vám, stejně jako z lodi i její posádky vyprchalo záření Krásky,“ 

pokračovala jsem ve výčtu nalezených a ztracených pokladů. 

Stařena pokyvovala hlavou. „Jistě, Jistě. Jinak byste tady nebyli. A co ta poslední věc?“ 

Dychtivost v jejím hlase se nedala přeslechnout. 

„Tady je,“ vytáhla jsem krabici s bramborou. Na Stařenin pokyn jsem ji otevřela a 

brambora mi zůstala ležet na otevřené dlani. 

„Raději bys ji měla položit. Bude na tebe trochu těžký.“ 

„On?“ Myslela jsem si, že se ničemu divit nebudu. Uložila jsem bramboru do prohlubně na 

trochu zvětralé prsti, odstoupila a - divila se. 

Brambora se zavrtěla, její slupka popraskala a rozloupla se. Vypadalo to, jako když se 

malý okřídlený tvoreček probouzí z dlouhého spánku v neprostupném skrytu velkých 

blanitých hnědých křídel. Zpod slupky vykoukla hlava, rozhlédla se, a jak se tvor narovnával, 

zvětšoval se, až mi byl skoro k ramenům. Kromě křídel na zádech vypadal jako malý 

človíček. 

„To byla jízda,“ vydechl. 

„Měl jsi štěstí,“ řekla mu Stařena. „Do konce jsem si nebyla jistá, jestli se jim to povede.“ 

Hlavu ještě stále nezvedla. „Jak se cítíš?“ zeptala se okřídleného tvora. 

Mužíček se protáhl, zkusmo zamával křídly a o pár kroků popolétl. Zůstal stát s rukama 

v bok a zahleděl se k nebi. 

„Je mi fajn. Měl bych letět. Nevím, co je s ostatními.“ 



„Jsou v pořádku. Zůstal jsi tam moc dlouho, ale podařilo se ti všechny ostatní vyhnat včas. 

Už začali s výstavbou nové sféry kolem hvězdného systému.“ Skřípavě se uchechtla. 

„Tentokrát si vybrali soustavu čtyř sluncí. Ta dvě jim nestačila.“ 

„A my jsem tady,“ ozval se Ace. Kromě krátké omluvy Stařeně to bylo poprvé, co na 

planině promluvil. 

„Ach, ano. Máš pravdu,“ podíval se na něj mužíček trochu skepticky. „Jste tady a myslíte 

si, že se vám povede přetvořit celý vesmír k obrazu svému. Phe,“ odfrknul si nevolí. 

„Naše plány jsou pouze naše,“ odpověděl Wraith vážně. 

„Opravdu? Hm. Nezdá se mi, že bys byl hloupý. Aspoň ne tak moc. Rozhodně jste spolu 

dokázali -,“ zarazil se a konečně se podíval i na mě. 

„Ty jsi člověk,“ řekl s ohromením. 

Takovou nepodstatnou drobnost jsem se ani neobtěžovala potvrzovat. 

„Aermus, v současnosti vlastně Marcus, měl pravdu.“ Už zase mluvil k Wraithovi a 

prohlížel si ho s novým zájmem. „Jsem rád, že jsi to přežil.“ Ty poslední věty mě zmátly. 

„Marcus?“ zamračila jsem se. „A ty jsi Arel.“ 

„Užvaněné knihovnice,“ povzdechl si Arel. „Jo. Jsem Arel. Děkuju za záchranu a – už 

musím jít.“ Podíval se na Stařenu. 

Jenom mávla rukou. „Leť.“ Počkala, až zmizel v mracích a dodala: „Nevím, kdo je 

užvaněnější.“ Pořád seděla se skloněnou hlavou. 

„ A teď práce,“ povzdechla si. „Přečetli jste Text, pochopili ho a prošli jste Cestou až 

k jejímu konci,“ oslovila nás. „Co žádáte?“ 

„Ty víš, co,“ zavrčel Ace. 

Cítila jsem, jak blednu. 

„To není tak jisté,“ řeka Stařena. „Můžete chtít cokoli.“ Už zase se smála. „Každý může 

chtít cokoli. Otázka je, jestli se mu to splní.“ 

„A jak,“ dodala jsem. Ani jsem si neuvědomila, že jsem tu myšlenku vyslovila nahlas. 

„Tak, tak.“ Stařena pokývala hlavou. „Nechám vám ještě chvíli na přemýšlení.“ 

Všechno zmizelo. Vznášeli jsme se uprostřed šedivé mlhy. 

Podívala jsem se pod sebe a zavrávorala. Nebylo vidět na čem, pokud vůbec na něčem, 

stojíme. Aceovu pomocnou ruku jsem sevřela vší silou, sotva ji ke mně natáhl. 

„Nemyslel jsem si…,“ začal, pak zaváhal a zmlkl. 

Zvedla jsem hlavu. Nechal mě vstoupit na okraj svých myšlenek. Byly temnější a 

studenější, než vesmír. Uvolnila jsem sevření jeho ruky a svou dlaň přesunula na místo, na 

které měla od našeho souboje výsostné právo. Na Aceovo srdce. 

„Aspoň kousek slunce. Prosím,“ zašeptala jsem, jak jsem bloudila v temnotě wraithské 

hlavy. 

Tma se ještě prohloubila. Už dosáhla hustoty kaše. Zvedala se nade mnou jako obří 

přílivová vlna. Stála jsem na jejím úpatí a zvednutou dlaní se ji snažila zadržet. Toužila jsem 

zavřít oči, abych sama sebe přesvědčila, že se mi tma jenom zdá. Nešlo to. Roztřásla jsem se. 

Už jsem nedokázala udržet dlaň zvednutou. Klesla mi k boku a já čekala, že mě každým 

okamžikem vlna zavalí. Ztratím se a nikdy z té tmy nenajdu cestu zpátky. Zůstanu v ní sama, 

jako… jako každý. 

„Ace,“ zašeptala jsem. 

„Vidím,“ slyšela jsem vzdálený hlas. Dotyk jeho prstů mě přesvědčil, že přes všechny 

svoje představy se o něj dlaní stále opírám. 

„Vidíš?“ divila jsem se. 

Pod rukou jsem ucítila jeho nádech. „Jestli ten nástroj použiji k přetvoření vesmíru,“ znovu 

se nadechl, „nezůstane nic jiného, než smrt. V nás i kolem nás. Jenom prázdnota a smrt.“ 

Zamrkala jsem. 



Stáli jsme na planině pod šedivou oblohou, kterou se právě prodral paprsek slunce. Dopadl 

přímo na nás a ve Wraithových očích znovu zapálil ohníčky života. Už to nebyly černé díry 

pohlcující všechno, na co pohleděly. 

Úlevou se mi skoro podlomila kolena. 

Ale to nebyl konec. Houpací křeslo se ztratilo. Vedle nás se vznášela obrovská energetická 

bytost. Její tělo se měnilo každým pohybem, každým závanem větru. Jenom hlas zněl stejně 

příjemně jako předtím. 

„Jsem ráda, že ses rozhodl správně. Určité věci by měly zůstat tam, kde jsou. Mimo dosah. 

Ale neměli byste Cestu absolvovat nadarmo. Něco z toho, na co jste mysleli, se stane. 

Dokonce se s jednou mojí podobou, sestrou, alespoň jeden z vás setká.“ Stařenino tělo se 

zavlnilo tichým smíchem a pak se ustálilo. 

„Ta zvědavost,“ povzdechla si zcela lidsky. „Zavři oči. Jenom tak můžeš pohlédnout do 

mého ‚zlého oka‘. A raději by ses měla něčeho chytit.“ 

Poslechla jsem a zavřela oči. Vzápětí jsem klopýtla vzad a opřela se o Ace. Zlé oko, to byl 

oheň a led smíchané do jednoho ostrého a jedovatého pohledu, který mnou projel jako tenká 

čepel. Kolikrát si ještě budu opakovat, že si musím dávat větší pozor na svá přání? 

„A teď byste měli jít,“ pokračovala Stařena. Ani nepočkala, až se vzpamatuji a znovu 

otevřu oči. 

 

Otevřela jsem je v příštím okamžiku, ale rozloučit jsem se už nestačila. 

Stáli jsme s Acem na můstku jeho lodi. Jeho zástupce stál u dveří a pohrdavě se na mě 

díval. Po umírání na blízké setkání s nepřátelskou oblastí koridoru, kterou jsme prolétali, 

nezůstala ani stopa. Chtěla jsem se usmát. Jedna z mých myšlenek se zdála být vyplněna. Na 

posádce Aceovy lodi nezůstala po Cestě žádná fyzická újma. Místo úsměvu jsem se roztřásla 

zimou. Plavky opravdu nebyly vhodným oblečením do wraithského plavidla. A nic jiného 

jsem na sobě neměla. 

„Kde to jsme?“ otočila jsem se k Aceovi. 

Klepl do panelu. „Špatně,“ zavrčel. „Nejdříve ses měla zeptat kdy, pak teprve kde.“ 

„Jsme zpátky,“ vydechla jsem. Moje další myšlenka – až se objevím na Atlantis po tak 

dlouhé době, už mě nic nezachrání před cestou na Zemi a přísným zákazem ještě někdy 

navštívit galaxii Pegas – byla vyřešena tím nejjednodušším způsobem. 

„Ano. Vrátili jsme se na původní souřadnice prostoru i času.“ Podíval se na svého 

zástupce. „Jenom vzpomínky nám zůstaly. Vrátím tě zpátky.“ 

„Pane?“ Ve tváři zástupce jsem zahlédla zmatek. Jakmile zjistil, že se na něho dívám, 

znovu nasadil bezvýraznou wraithskou masku. 

 „Vezmeme si malou přepravní loď,“ řekl Ace klidně. „Počkáte na orbitě.“ 

Šla jsem před ním do hangáru, nastoupila do loďky a přejela po ní rukou. Byla jsem ráda, 

že přežila naši Cestu bez zjevného poškození. Měla za sebou hodně podivné výlety. 

„Proč nedáváte svým lodím jména?“ zeptala jsem se, když jsme přistáli na pláži. 

Slunce se sotva přehouplo přes poledne. Spokojeně jsem k němu zvedla tvář a nechala se 

prohřívat jeho paprsky. 

„Andoriel,“ rachotila vysílačka zapadlá v hromádce oblečení. „Andoriel, ohlas se.“ 

„No jo,“ zavrčela jsem do ní. 

„Už hodinu tě sháníme. Kde jsi byla?“ Hlas Chucka zněl jasnou úlevou, že se mu podařilo 

mne dohnat. 

„Byla jsem… na procházce,“ řekla jsem váhavě. Na Ace jsem se raději ani nepodívala. 

Dobře jsem slyšela jeho posměšné odfrknutí. 

„Zrovna přišel seznam lidí, kterým povolili dovolenou na Zemi. Říkal jsem si, že bys to 

chtěla vědět. Jsi tam. Za dva dny projdeš Branou.“ 



„Díky, Chucku. Za chvíli to tady zabalím,“ ukončila jsem komunikaci přes vysílačku dřív, 

než se Chuck stačil zmínit o mezigalaktickém mostu. Wraithi nemuseli vědět všechno. 

„Naše lodi nepotřebují jména. Slouží nám, to je všechno,“ odpověděl Ace na moji dřívější 

otázku. Mračil se na horký písek i na horké slunce a ohlížel se po stínu lodi. 

Tázavě jsem se na něj zadívala. 

Jenom zavrtěl hlavou. Nehodlal se se mnou podělit o důvody, které ho vedly k opuštění tak 

lákavého cíle jakým byla možnost přetvořit vesmír. Ale něco z jeho myšlenek jsem přesto 

zachytila. 

Stařena mu v šedivé mlze určené k přemýšlení dala jasně na srozuměnou, co by se stalo 

s vesmírem, kdyby do něho zasáhl. Ta představa tmy nebyla jeho. Zatímco já stála vedle ní a 

cítila jenom zcela bezvýznamný zlomek její síly, on se v ní topil až do okamžiku, kdy si 

uvědomil, že už není žádná možnost záchrany. Žádná naděje. Že naděje se vzala za ruku 

s Černým humorem a šli se klouzat někam, odkud je už nikdo nepřivolá. Ani jeho arogance a 

egoismus nedokázali obsáhnout tak obrovskou zkázu, kterou by svou novou mocí způsobil. 

Trhl sebou a odvrátil se. 

„Děkuju za výlet,“ řekla jsem tiše. „Naše Cesta nebyla tak marná. Zachránili jsme Arela.“ 

Divně se na mě podíval. 

„Toho tvora skrytého v bramboře,“ vysvětlila jsem klidně. Uvědomila jsem si, že o něm 

Ace nic neví. I já ho znala jenom z doslechu. Chtěla jsem se zeptat, co bude s textem, ale 

rozmyslela jsem si to. 

„Vracíš se na Zemi?“ zeptal se místo všeho. 

„Jenom na krátko,“ ujistila jsem ho. 

„Dovolená,“ ušklíbl se. „Kdo tě na ní bude zachraňovat tentokrát?“ 

Rozesmála jsem se. „Jestli doufáš, že půjdeš se mnou, tak se přestaň těšit.“ 

 Wraith žádný důvod ke smíchu neshledal. Znovu se otočil k lodi. „Musím letět,“ řekl 

skoro stejně nedočkavě, jako v mezičase Arel. 

Seděla jsem na krásně teplém písku a dívala se, jak se naposledy ohlédl, než se za ním 

uzavřel vstup, a jak loď stoupá kolmo vzhůru. 

Slunce ztratilo něco ze svého tepla. 

„Vrátím se brzy,“ řekla jsem polohlasně prázdné pláži. Posbírala jsem své věci a vydala se 

na Atlantis. 
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44. Staré pověsti wraithské 2 : O setkání s broukem 

Samantha Carterová sebou trhla. Už nějakou dobu seděla za stolem ve své kanceláři a 

podpírala si rukama čelo. A právě se přistihla, že se jí přitom zavřely oči a mozek si dal 

pauzu. Takhle by to nešlo, rozhodla se rázně. Vstala a vydala se na procházku po chodbách 

Atlantis. 

Nakoukla do botanického oddělení. Abygail tancovala mezi stoly s rozprašovačem v ruce a 

vlhkomilným rostlinkám dopřávala večerní osvěžení. Kroutila a točila se přitom do rytmu 

hudby, která jí zněla ve sluchátkách. Sam opatrně vycouvala, aby ji nerušila. S nepřítomným 

úsměvem se vydala dál. 

Míjela roh na křižovatce chodeb, když ji na místě zmrazil křik. Pár vteřin poslouchala a 

pak s úlevným výdechem a zavrtěním hlavy pokračovala. Křik se ozýval z tělocvičny na 

konci příčné chodby. Skupinka vojáků se tam právě s bojovým pokřikem vrhla na Ronona, 

aby je vzápětí rozprášil do všech koutů místnosti. 

Jak postupovala dál a dál, různé hluky a šumy postupně utichaly. Laboratoře většinou zely 

prázdnotou. Večer se tlačil dovnitř pootevřenými okny, zhasínal celý den pilně pracující 

počítače, zavíral ampulky i křivule, vypínal mikroskopy a zanechával napůl vypité hrnky od 

kávy opuštěné a zapomenuté v temných zákoutích pracovních stolů. 

Tichem se rozlehla ozvěna potichu puštěné hudby. Vycházela zpoza zavřených dveří, které 

Samantha nedokázala určit. Zvědavě se dotkla zvukového signálu a po tlumeném zavolání 

z místnosti vstoupila dovnitř. 

Nadine stála s rukama opřenýma po stranách monitoru a upřeně se do něj dívala. 

K Samanthě sotva zvedla oči. „Dobrý večer,“ zamumlala nepřítomně. 

„Dobrý.“ Sam naklonila hlavu na stranu, aby také viděla na obrazovku. „Máš další 

vyprávění?“ Právě ji napadlo, že si nedávno vzpomněla na pověst o velkém stěhování a říkala 

si, kdy bude nějaká další. 

„Hmm,“ zahučela Nadine. „Začíná to být trochu složité,“ říkala si spíš pro sebe, než 

velitelce základny. „Ale ještě jednu pověst jsem dohromady dala.“ 

„Opravdu?“ Sam reagovala trochu hlasitěji, aby na sebe nenápadně upoutala pozornost. 

Nadine se narovnala a sáhla po tabletu na kraji stolu. „Jo. Tady to je. Nevím, kdy bude 

další díl. Musím se znovu prokousat celým textem, abych pochopila všechny souvislosti. 

Jestli se mi to podaří,“ usmála se a konečně se na Samanthu vědomě podívala, „snad budou i 

další pověsti. Ale zatím nemůžu nic slíbit.“ Znovu zvážněla. 

Samantha natáhla ruku po tabletu a rozloučila se. Na to, s jakým váháním Nadine na 

Atlantis přišla, se do práce a řešení místních problémů dostala až překvapivě rychle a hluboce. 

Žádné stížnosti na ni nikdy nepřišly. Vlastně asi málokdo věděl, že je vůbec ve Městě. 

Sam došla do svého pokoje s očima přilepenýma k tabletu. Vyprávění od Nadine bylo 

příjemným zpestřením mezi stále stejně znějícími hlášeními. Usadila se na posteli se 

zkříženýma nohama a začetla se do další pověsti: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O setkání s broukem 

 

Obyvatelé Nové Veitony žili spokojeně. Jejich vesnice rostly a bylo stále dost místa pro 

zakládání nových. 

Na planinu, kde s nimi kdysi dávno přistál záchranný člun, se příliš nepouštěli. Otevřené 

prostory v nich vzbuzovaly nedůvěru. Jejich vesnice byly v horách a některé u moře tam, kde 

se zalesněné kopce dotýkaly bílých pískových pláží. Na malých políčkách pěstovali jedlé 



plodiny, lovili zvěř v horách a chytali ryby v moři. Při svých cestách za poznáním nových 

krajů se dostávali stále dál kolem hor i na loďkách po moři. 

Moře se ukázalo jako nepříliš široké. Alespoň v místě, kde se ho pokusili překonat. Zdatní 

plavci ho dokázali přeplout za pět dnů. Na jeho druhém břehu nalezli další hory, ještě vyšší 

než ty, kde přebývali, a za nimi příjemný kopcovitý kraj plný lesů. 

Netrvalo dlouho a několik mladých rodin se rozhodlo, že je čas opustit zavedené pořádky 

ve vesnicích a vytvořit komunitu s vlastními pravidly na novém místě. Na úplně novém místě. 

Naložili svůj majetek do lodí a vydali se přes moře do hor a kopců na druhé straně mořské 

úžiny. Podle rybářů, kteří od nich občas vozili zprávy, se jim dařilo. Po nějakém čase se přes 

moře rozjelo mnohem víc obyvatel Nové Veitony.  

Hory na protilehlém pobřeží nechávali rychle za sebou a usazovali se v kopcích daleko za 

nimi. 

Mezi Veitoňany začaly kolovat zvěsti o přechodu protilehlých hor. Podle zpráv od rybářů a 

převozníků tam číhalo nebezpečí. Za temných nocí se něco dokázalo vkrást až doprostřed 

ležení a zabít kteréhokoli člověka si zamanulo. 

Noví osadníci si zpočátku mysleli, že se je pouze snaží od cesty odradit, ale po první noci 

mezi horami rychle měnili názor. Chvátali a odpočinek zkracovali na co nejmenší míru. I tak 

se málokteré výpravě podařilo dojít do nové země za horami bez újmy. 

 

V pořadí už patnáctá karavana se vydala mezi strmé vrchy Protilehlých hor a mezi nimi i 

dívka Jerhta. Až na moři se ostatní z výpravy o dívce dozvěděli pravdu. Utekla z domova, 

z jedné z nejvzdálenějších vesnic. Srdce jí vedlo přes moře a Protilehlými horami k osadě, kde 

se měl usadit její milý a čekat na ni. Doufala, že k němu dorazí dřív, než se narodí jejich dítě... 

Výpravu čekala poslední noc v horách před tím, než dorazí do první osady v pahorkatině. 

Jertha nedokázala usnout. Procházela se po obvodu ležení zabalená ve velkém teplém šálu, 

otáčela hlavu zpátky k moři a svítání a zase hned kupředu k novým vesnicím a Vaothovi, 

který tam někde jistě netrpělivě vyhlížel další osadníky. 

Noc končila, když všechny probudil hlasitý výkřik plný strachu. 

Jertha stála nad jedním z hlídkujících mužů, křičela a poskakovala jako při tanci. 

Seběhli se kolem ní, ale nikdo se neodvážil k ní přiblížit na dosah. Půda pod jejíma 

nohama se třásla jako živá. 

Zrádná vlna se konečně přelila k patě nejbližší hory a Jertha se vysíleně svalila do trávy. 

Rukama si držela vystupující břicho a rychle oddechovala. 

Než osadníci udělali první váhavý krok, družka muže z hlídky se vrhla k místu, kde bez 

hnutí ležel. Její kvílivý nářek se rozlehl horami. Seděla na zemi a svírala mužovu hlavu v 

rukách. Slzy jí tekly na jeho vrásčitou tvář staženou ve vyděšené křeči. 

„Co to bylo? Jsi v pořádku?“ Jako první našel slova Kaven. Byl vůdcem jejich skupiny a 

snažil se neztratit rozvahu a jít všem příkladem nejen jako průvodce na jejich pouti, ale i při 

řešení běžných i neobvyklých situací. Sklonil se k Jerthě a oči se mu rozšířily zděšením, když 

uviděl na jejích nohách tmavé boule zakousnutého hmyzu. 

Jertha si přestala objímat břicho a s bolestným syknutím se dotkla jedné boule. Brouk pod 

jejími prsty se zavrtěl, vydal chrastivý zvuk, pustil se a dopadl na záda. Jeho nožky naposledy 

zamávaly ve vzduchu a strnuly. Ostatních se už ani dotýkat nemusela. Odpadávali sami a za 

okamžik byla země kolem Jerthy pokryta nepříliš velkými brouky. Všichni leželi na zádech a 

byli mrtví. 

Jertha se pomalu zvedla, vykročila z kruhu ležícího hmyzu, sebrala šál, který jí sklouzl 

z ramen, a zadívala se k poslední hoře, kterou měli obejít, než se dostanou na druhou stranu 

pohoří. Její ostrá špice pokrytá sněhem odrážela sluneční jas a zářila jim na cestu jako 

lucerna. 



„Nic mi není. Půjdeme dál?“ zeptala se Kavena. Měla jen jedno přání: obejmout Vaotha a 

zmizet s ním před zvědavými pohledy okolí za dveřmi jejich nového domu. 

Osadníci měli rychle sbaleno. Nemohli se dočkat chvíle, kdy opustí zrádné hory a v první 

osadě uvidí tváře svých známých. 

Jertha se už ani neohlédla. Spěchala za Vaothem a nic ji nemohlo zastavit. Ani malá tmavá 

boule přitisknutá ke spodní straně břicha. Ostatně, než na klikaté stezce potřetí zatočila, brouk 

se pustil a na hbitých nožkách se ztratil mezi kamením. 

 

Veitoňané nenašli proti útokům hmyzu obranu. Našli novou cestu přes moře. Byla sice o 

dva dny strávené ve člunech delší, o to kratší ale byla další cesta pevninou. Netrvalo dlouho a 

v malé zátoce, kde většina lodí vykládala nové osadníky, vyrostl malý přístav. Díky tomu se 

svět pro Veitoňany rozšířil o další místa vhodná k osídlení. 

Protilehlým horám se všichni vyhýbali a brouky začaly matky používat ke strašení dětí, 

aby nechodily po setmění ven. 

Podle vyprávěnek v těch horách za každým kamenem, v každé jeskyni a skalní puklině 

čekal drobný hmyz, aby zabil kohokoli, kdo půjde okolo, a dokonce se celá hejna brouků 

vydávala na výpravy do okolí Protilehlých hor. 

„Ne, nesnědí ho,“ šeptaly starostlivé matky a ohlížely se ke dveřím. „Zakousnou se do 

něho a vysají z něj všechen život. Jsou to brouci živojedi a cpou se tak dlouho, dokud je 

v oběti kousek života nebo dokud nepuknou přežráním. Ale bojí se našich domků. Jsou pro ně 

nebezpečné.“ 

Děti se po poslední větě rozhlédly pokojem, aby se ujistily, že jsou opravdu doma a nic jim 

nehrozí. Pak zavíraly oči rozhodnuté, nechat propátrání okolí vesnice na ten nejslunečnější 

den, který bude. Protože brouci se jistě bojí slunce stejně, jako lidských obydlí. 

Matky odešly od postýlek ke své večerní práci a zvlášť ty, které bydlely na dohled 

Protilehlých hor, se občas nervózně ohlédly po dveřích nebo pevně zavřených oknech. Co 

záleželo na tom, že o útoku brouků neslyšel nikdo od doby, kdy přestaly výpravy procházet 

Protilehlými horami. 

 

Jertha našla Vaotha, ale na nový dům si nemohla zvyknout. Stál na návsi jedné 

z nejvzdálenějších osad. Jeho stále otevřená okna lákala kolemjdoucí k zastavení na kus řeči. 

Vaoth s každým rád prohodil několik slov, ale Jertha se stále častěji zavírala v zadní světnici, 

aby nemusela nikoho vidět. Každým dnem s Vaothem čekali příchod jejich dítěte. 

Sotva se malá Vertha narodila, Jertha začala prosit, aby se přestěhovali pryč. Vaoth o tom 

zpočátku nechtěl ani slyšet, ale jak Vertha rostla, uznal, že to bude nejlepší. 

Vertha byla trochu odlišná od ostatních dětí. Na první pohled se tak moc nelišila. Byla, 

pravda, trochu bledší a hubenější, než děti, se kterými si na návsi hrála, ale to se dalo vysvětlit 

tím, že sám Vaoth měl světlou pleť plnou rezavých pih a nad svými sousedy čněl nejméně o 

půl hlavy. Ten rozdíl byl nejvíc znát, když se Verthě někdo zadíval do očí. Jakoby se díval do 

zlatých bezedných studní, kde se tajilo mnohem víc, než se k malému dítěti patří. 

Tři roky Vaoth poslouchal naléhání své ženy a poznámky sousedů o jejich dítěti. Tři roky 

se díval do Verthiných očí a nacházel tam stále větší neklid a víc otázek, než si kdy předtím 

dokázal představit. Po třech letech sbalili na vůz svůj majetek a odjeli ze vsi. Nenápadným 

obloukem zamířili k Protilehlým horám a usadili se na jejich úpatí daleko ode všech lidí. 

Vaoth to z těch tří nesl nejhůř, ale množství práce mu nedovolilo moc se zabývat vlastní 

potřebou žít blíže lidské společnosti. Jertha mu s prací pomáhala, co jí síly stačily. A když ji 

další dítě, které čekala, přinutilo k odpočinku, chodila na procházky. Do hor. 

Vertha v horách trávila hodiny. Rodiče jí to nejdříve zakazovali. Hlídali ji a odváděli do 

domu, sotva se jen přiblížila k prvním skalám. Ale ona si vždycky našla cestičku, jak se dostat 

ven. Co v horách dělala, na to Jertha ani Vaoth nikdy nepřišli. Museli se smířit s tím, že jejich 



dcera už od pěti let chodí sama po horách a vrací se, kdy ji napadne. Dlouho bojovali, než 

rezignovali a přestali ji hledat. Přicházela a odcházela sama, kdykoli ji to napadlo. 

Vaoth večer sedal u ohniště a v jeho plamenech viděl oči vlastní dcery plné divného žáru, 

kterému nerozuměl. Dcera s divnýma očima vešla do dveří a posadila se vedle otce. Nedívala 

se na něj. I ona hleděla do plamenů ztracená ve svých vlastních myšlenkách. Naklonila se ke 

straně, až se ramenem opírala o Vaotha, a usmála se na Jerthu, když jí podala hrnek mléka. 

 

Hluboko v horách ve velké jeskyni pokryté silnou vrstvou slizu visel od stropu vak plný 

oblých bílých vajíček. U vchodu do jeskyně stál na stráži brouk. Byl větší, než jeho druhové. 

Také byl silnější a chytřejší. Ale co bylo nejdůležitější: byl přizpůsobivější. Jako jediný přežil 

krmení na tom tvoru, který všechny jeho druhy zabil. Dokázal vstřebat nový genetický 

materiál, označit ho svým vlastním a pustit se včas, aby přežil a utekl. Až se vylíhnou jeho 

potomci, nebude sám. Toto území brzy ovládne nový druh. Jeho druh. Hejno nových větších 

brouků, kterým budou pod krovkami šustit střípky cizí sekvence DNA. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Samantha se otřásla. Přitáhla si chodidla blíž k sobě, jakoby se bála, že jí po nich 

přeběhnou nožky velkého hmyzu a do kotníku se jí zakousnou jejich kusadla. Odložila tablet 

na noční stolek, položila si hlavu na polštář a unaveně zavřela oči. Vyprávění o Nové Veitoně 

jí vyčistilo hlavu od běžných starostí. Na rtech se jí usadil malý nepřítomný úsměv. Nadine se 

bude muset v blízké budoucnosti zapojit i do jiných projektů a překladů, ale Sam by jí ráda 

vyhradila prostor pro pokračování Starých pověstí wraithských. Stručný obsah sdělení 

v tunelu měla už dávno. Bylo v něm vynecháno všechno nepodstatné včetně jmen, a to, co 

zůstalo, se dalo shrnout do několika jednoduchých vět. 

„Měla by každé vyprávění začínat větou ‚Bylo, nebylo‘,“ zamumlala Sam z polospánku. 

„Příště...“ nedopověděla. Usnula.  

 

 

 

 

 



45. Přestupní stanice 

 „Nechceš raději letět s námi?“ Dasha se chystala na svoji další službu na Daedalovi a 

pokoušela se Andoriel nenápadně přemluvit, aby letěla na Zemi lodí a neprocházela 

Mezigalaktickým mostem. Její žádost o převelení na Atlantis byla zamítnuta. Vlastně to 

docela chápala. Co by dělali na Atlantis s navigátorkou? 

„Nechci,“ zavrtěla Ája hlavou. „Než přiletíte k Zemi, už budu zase skoro na cestě zpátky. I 

tak nestihnu obejít celou rodinu a všechny známé.“ 

„Tak se uvidíme na Zemi,“ usmála se trochu smutně Dasha a odešla. Na sbalení věcí už jí 

nezbývala ani hodina. Pak Daedalos odlétá. 

Andoriel na ni mávla a znovu sklonila hlavu nad nesmyslným záznamem, který pořídil 

Rodney McKay z průzkumu jedné z antických laboratoří. Balit může až zítra. A za tři dny 

bude stát na Zemi. Ta představa jí připadala ještě nesmyslnější, než Rodneyho záznam. 

 

„Vítejte zpátky na Zemi.“ Hlas generála Landryho měl díky interkomu kovovou příchuť. 

Nezněl zrovna nadšeně. Vlastně byl tak unavený, až Andoriel zatrnulo. 

Po nezbytných formalitách se zastavila u vstupu do Hory a zhluboka se nadechla. 

„Jedete do města?“ ozvalo se z nákladního auta. Zastavilo u závory a voják za volantem se 

na Áju díval skrz napůl vytažené okno. 

Usmála se na něj a rychle nasedla. Najednou jí přepadla myšlenka, že se musí dostat co 

nejdál, aby ji zase hned neposlali zpátky. 

Dostat se až domů jí trvalo další dva dny. 

„Tak málo času,“ zavrčela potichu, když se probudila a vzpamatovala se ze šoku, že je ve 

vlastní posteli. 

Moc dlouho si jí neužila. Výlet k rodičům a sestře se protáhl více jak na dva týdny. 

Cestou zpátky se zastavila u Nadi. 

Seděly spolu na terase u kávy a přes všechna předsevzetí se Andoriel přistihla, že jedné ze 

svých nejlepších kamarádek tiše vypráví pravdu o své práci. 

Odmlčela se a pak k ní zvedla vážný pohled. 

„Doufám, že je ti jasné, co by stalo, kdyby ses někde zmínila -,“ nedopověděla. Nadin 

pohoršený výraz ji nenechal na pochybách, že si je její kamarádka vědoma jak závažnosti 

situace, tak i důvěry, kterou na ni Ája položila. 

Andoriel se natáhla, aby trochu zesílila hudbu linoucí se z malých reproduktorů.  

S potěšením upila ze šálku kávy. Naďa dělala tu nejlepší, jakou kdy okusila. S pohledem 

upřeným před sebe začala Ája znovu vyprávět. Před očima se jí míhaly vzpomínky tak rychle, 

že je skoro nestačila popisovat. 

Naďa poslouchala skoro tři hodiny, a přesto věděla, že neslyšela zdaleka všechno. Jednu 

věc pochopila hned po Ájiných prvních větách: Andoriel patří víc do galaxie Pegas, než na 

Zemi. Teprve na místě vzdáleném desítky, stovky světelných let našla důvod pro svou 

existenci. To se povedlo málokomu, koho znala. 

 

Tři týdny byly příliš krátké na to, aby si Andoriel znovu zvykla na život na Zemi a příliš 

dlouhé, aby se jí chtělo zpátky do Pegasu. 

Dva dny před návratem se jí zdálo, že se snad ani nedočká, a při pohledu na otáčející se 

Bránu se zmateně ohlédla, kam se ty tři neděle poděly. 

Dasha vedle ní se spokojeně usmála. Energetický vír při otevření portálu jí sice přinutil 

couvnout, ale představa, že přece jenom bude moci delší dobu trávit na Atlantis, ji hned zase 

postrčila vpřed. 

Průchod na přestupní stanici proběhl lehce.  



Unudění vojáci ostrahy se na obě ženy zářivě usmáli. Každý nový příchozí byl vítán jako 

příjemné zpestření stále stejné rutiny. 

Doktor Lee se svým týmem měl pořád nějaké důležité povinnosti, ale strážní jenom 

lelkovali kolem. 

Nadšení se ještě vystupňovalo ve chvíli, kdy Ája otevřela objemnou tašku a vysypala z ní 

na stůl v jídelně hromadu časopisů s oblíbenými sudoku a látkový obal plný béčkových filmů. 

Bill Lee nad tím nadělením spráskl ruce. 

„Měly byste tudy procházet častěji,“ zaváhal s rukou zvednutou nad časopisy. Namátkou 

jeden sebral, podíval se na jeho titulní stranu a už ho nepustil. 

“I když tady budeme mít asi za hodinu trochu přeplněno,“ pokračoval a listoval v obalu 

s filmy. „Z Atlantis sem přibudou Ronon Dex a Teal´c. Všichni tady budete muset zůstat 

čtyřiadvacet hodin. To jistě víte,“ usmál se na Andoriel. Před třemi týdny to bylo velice 

příjemných dvacet čtyři hodin pro celou posádku stanice. Ája doktorům pomohla 

s uspořádáním dat a vojenskou ochranku naučila pár zvláštních chvatů. Nadšení vojákům 

vydrželo skoro týden, než všichni zvládli nové pohyby ke své spokojenosti. Tak klidný týden 

jako tehdy doktor Lee na stanici ještě nezažil. 

„Sateďan a Jaffa,“ zasmála se Andoriel. „To budeme mít o zábavu postaráno.“ 

„No,“ doktor si zajel rukou do zbytků vlasů, „moji kolegové z toho moc nadšení nejsou. 

Vzhledem k nedostatku místa jim musí uvolnit jednu ze svých kajut. Sestěhování se nikdy 

neobejde bez problémů. Ale,“ mávl rukou, „nebudu vás unavovat líčením vnitřních problémů. 

Váš pokoj, pokud se tomu tak vůbec dá říkat, je připravený. Tady desátník vás tam odvede, já 

se musím vrátit do práce.“ S prsty stále sevřenými kolem časopisu zmizel ve dveřích. 

Ája a Dasha následovaly desátníka do místnůstky, kde kromě palandy bylo místo sotva na 

otočení se. 

Dasha se ohlédla po Áje a hodila tašku na dolní postel. Andoriel se jenom usmála. Pokud 

šlo o ni, měla horní postele raději. 

„Řekni mi, kdo si tě vyžádal na Atlantis?“ zeptala se naoko bez zájmu. 

„Doktor Zelenka. Kvůli rozvodům energie.“ Dasha si sedla na postel a zahoupala se na ní, 

aby vyzkoušela pružnost pér. „Prý se mu někdo takový jako já hodí do nového projektu. Jestli 

můžu o něco požádat,“ řekla váhavě, „říkej mi raději Shano. Lépe na to slyším.“ 

„Jasně. Taky se mi to líbí víc.“ Ája se vyhoupla na své vyvýšené lůžko a usmála se do 

stropu. Po Dashině, vlastně Shanině, zprávě, že jí nepovolili přemístění, prohodila s Radkem 

pár slov. Pochopil a povedlo se. Aspoň na čas. 

 

Maya naposledy zkontrolovala připojení k Portálu. Smečka wraithských velitelů za jejími 

zády netrpělivě přešlapovala. Přešla k vlastnímu zařízení a její prsty přeběhly po ovladačích. 

„Kdy?“ vyštěkl někdo za jejími zády. 

Zamračila se. 

„Až bude ten pravý čas,“ odpověděla klidným hlasem. „Musíme počkat na impuls. Až 

otevřou průchod, budeme připraveni.“ Začínala litovat, že připojení nenechala na Jamesovi. 

Dlouhý a nudný let ke stanici mezi dvěma galaxiemi sice nebyl zajímavý, ale aspoň by jí tam 

za krk nedýchali nedočkaví velitelé. 

Vnitřní kruh Brány se roztočil. 

 

„A je to tady,“ povzdechla si Ája. Za dveřmi slyšela hlas doktora Leeho. Vysvětloval 

Rononovi a Teal’covi, že mají na stanici málo místa. Seskočila z palandy a vyhlédla na 

chodbu. 

„Ahoj a tal ma’te, kluci,“ zavolala. 

Ronon se otočil a ostražitý pohled mu změkl. 



„Andoriel.“ Udělal dva kroky zpátky a krátce a pevně ji k sobě přitiskl. Ona i druhá 

knihovnice z Atlanis si dávno vysloužily jeho obdiv. Pravda, Erin trochu víc obdivu než 

Andoriel. Možná proto, že s ním Erin byla u léčitelky Džity. Nebo proto, že většinou svého 

mnohostranného výcviku Andoriel prošla na palubě wraithské lodi. Ronon Wraithy nenáviděl 

z celého srdce a nechápal, jak Ája může vyhledávat takovou společnost. I když ji většinou 

omezovala jenom na jednoho z nich, připadalo mu to zvrácené. Ale nikdy neměla problém se 

o své zkušenosti podělit. Alespoň o ty z bojových umění. 

Teal’c si Áju se zájmem prohlížel. Slyšel o ní různé zvěsti, ale nikdy předtím ji neviděl. 

To, že ho pozdravila jaffsky, ho překvapilo a potěšilo. Lehce se uklonil místo odpovědi. 

„Ehm, váš pokoj je hned vedle,“ upozorňoval Bill a otevřel dokořán dveře., Za nimi byla 

místnost snad ještě menší, než ta přidělená Shaně a Andoriel. 

Ája tam letmo nahlédla a pak očima přejela po obou mužích. Neubránila se úsměvu. 

Docela ráda by viděla, jak se tam oba uloží. 

Ronon se na ni zamračil a vešel dovnitř hned za Teal‘cem. Dveře za nimi zapadly. 

Bill Lee se na zavřený vchod starostlivě podíval a pak rychle odešel za svými povinnostmi. 

Jedním z vědců na stanici byl i doktor Kavanaugh – a to byl trochu problém. Po pravdě 

řečeno si zmíněného doktora přehazovala různá vědecká oddělení mezi sebou jako horkou a 

hodně nesnášenlivou bramboru. 

Andoriel se vrátila a s hlavou podloženou napůl ohnutým polštářem se zadívala do knížky. 

Probudil ji křik. 

Shana si nazouvala boty a Ája jí při seskoku z palandy málem přistála na hlavě. Nad její 

rychlou omluvou Shana jenom mávla rukou a obě vyběhly do chodby. 

„Tudy!“ křikl na ně jeden z vojáků a ukázal rukou do dveří o kus dál. 

Poslechly ho a vběhly do miniaturního řídícího střediska. 

Doktor Lee si zhluboka oddechl, když se ve dveřích objevily ony a ne banda Wraithů, 

kterou právě sledovali na monitoru. 

Doktor Kavanaugh stál u zadní stěny bílý jako křída a oči mu nervózně těkaly od monitoru 

ke dveřím a zpátky. 

Třetí z vědců došel ke dveřím. Než je stačil zavřít, rozletěly se dokořán. Stál v nich Ronon. 

Rychlým pohledem přelétl situaci a na jeho stručný rozkaz mohli konečně dveře zavřít a 

zabezpečit. 

Bill sledoval obrazovky a polohlasně komentoval situaci na stanici. 

Brána z Pegasu se otevřela a z ní se vyrojilo velké hejno wraithských vojáků. Začali 

okamžitě střílet po všem, co se pohnulo. Hlídku v centrální části zlikvidovali dřív, než se 

zbytek strážných stačil vzpamatovat. Pak už začal boj o přístup k ovládání dalších částí 

zařízení. Wraithové chtěli do Mléčné dráhy a na Zemi. 

Shana a Andoriel sledovaly doktora Leeho, jak se snaží vypnout Bránu z Pegasu a zastavit 

tak stále nové a nové wraithské bojovníky. 

Nedařilo se, dokud se Brána nezavřela z druhé strany. 

První přepadový oddíl byl zřejmě kompletní. 

Z celé vojenské posádky zůstalo pár odříznutých skupinek zoufale bojujících proti 

wraithské přesile. Kamery na chodbách dobitých Wraithy postupně zhasínaly. 

„Nesmí se dostat dál,“ zamumlal Bill. Jeho prsty se rozběhly po ovládacích panelech a 

klávesnicích. Očima těkal z jednoho monitoru na druhý. Sehnul se, vytáhl krystal, řídící 

Bránu do Mléčné dráhy a rozhlédl se. 

Shana mu ho vzala z ruky a strčila ho do jedné z prostředních zásuvek pracovního stolu u 

zdi. Shrábla ze stolu nějaké listiny a hodila je na krystal dřív, než zásuvku zase zavřela. 

Andoriel sáhla po revolveru a hodila ho tam taky. Bez zaváhání přidala i dva plné 

zásobníky. 

Lee jenom přikývl. Už zase se skláněl nad klávesnicí. 



„Raději připravím i autodestrukci,“ řekl pevným hlasem. 

„To je snad předčasné,“ začal Kavanaugh. Pod Shaniným pohledem zmlkl. Ne na dlouho. 

Vyjekl hrůzou, když se ozvala první rána do dveří. 

Dveře neodolávaly moc dlouho. 

Skupinka wraithských vojáků vešla s namířenými zbraněmi. Přesvědčili se, že nikdo z lidí 

není ozbrojen a ustoupili, aby uvolnili prostor pro své velitele. 

Shana se zhluboka nadechla. Wraithští důstojníci nechávali svým myšlenkám volný 

průchod. Nenapadlo je, že jsou v místnosti osoby, před kterými by je měli skrývat. 

Shana sklopila hlavu stejně jako Andoriel. Pohled na mimozemšťany ji přestal rušit a ona 

se mohla soustředit na jejich plány. 

Andoriel stála trochu bokem a obličej skrývala za rozpuštěnými vlasy. Přes nebezpečnou 

situaci vnímala, jak Shana pokročila v ovládání telepatie, a napadlo ji, že bude muset Erin říct, 

jak daleko se už navigátorka dostala. Mezi těmi, kdo přišli, zachytila něco známého. Nepatrně 

pohnula hlavou a zvedla oči. 

Wraith u prostředního ovládacího panelu jí byl něčím povědomý. 

Dovolila si krátký pohled tím směrem. Musela se kousnout do rtu, aby jí neunikl výkřik. 

To nebyl Wraith, ale Maya. Úplně změněná, ale pořád rozpoznatelná mezi klasicky vzniklými 

Wraithy. 

Jeden z velitelů zpovídal doktora Leeho. Nechtěl se spokojit s tím, že vědci na stanici 

nemají přístup ke všem systémům. Svoje dotazy začal prokládat výhrůžkami, a když se mu 

ani tehdy nedostalo správných odpovědí, vrhl se na třetího z vědců a se zlostným vrčením 

z něj vysál život. 

Doktor Kavanaugh omdlel, sotva se Wraith otočil směrem k němu. Bill Lee jenom v hrůze 

zakroutil očima. Dokonce ani Andoriel nepřipadal v té chvíli Wraith, zmateně hledící na 

vědce v bezvědomí, směšný. Shana se neodvažovala ani dýchat. 

Andoriel vsadila všechno na jednu kartu. Poslala krátký telepatický impuls směrem 

k Maye. 

Wraithka nevypadala, že by si něčeho všimla. Dál pracovala na ovládnutí systému. Wraith 

vedoucí výslech se otočil k Andoriel. 

„Lidské ženy bývají slabší,“ zavrčel netrpělivě. „Třeba mi lépe odpovíš ty.“ 

Ája k němu s váháním zvedla pohled. Přemýšlela, jak má vypadat slabá lidská žena. 

„Nevzal jsi mne sem pro parádu,“ řekla Maya od panelu. „Zvládnu to i bez nich.“ Očima 

přejela po monitorech. „Nikdo jiný z původní posádky už tady nejspíš nezůstal. Tihle se nám 

ještě můžou hodit.“ Kývla na jednoho z vojáků a k ovládacímu panelu připojila vlastní 

zařízení. Spokojeně se usmála, když monitory zablikaly a začaly na nich nabíhat nové údaje. 

„Pokud to zvládneš i bez nich, nepotřebujeme je,“ nepříjemně se usmál Wraith. „A ona,“ 

přejel pohledem po Shaně,“ „je plná života. Byla by škoda ho nevyužít.“ 

„Mám to,“ řekla v tu chvíli Maya. Díky vlastnímu připojení se jí podařilo obejít řídící 

krystal a otevřít bránu k Zemi. „Můžeme pokračovat.“ Zvedla hlavu a zadívala se na Áju. 

Možná si to Andoriel jenom namlouvala, ale zdálo se jí, že na ni Maya mrkla. 

„Musíme jít. Čím rychleji tím lépe,“ popoháněla Maya velitele i vojáky ven z místnosti. 

„Postarám se o ně,“ houkla na Wraitha, který vedl výslech. 

Wraithi vyšli z místnosti. Maya zůstala mezi dveřmi a sledovala, jak mizí za prvním 

rohem. Pak se otočila. Na doktora Leeho se ani nepodívala, na Áju letmo kývla: 

„Stále odoláváš změně?“ zeptala se. „Dokud jsem tě neuviděla, nemohla jsem si 

vzpomenout, kdo jsem. Díky tobě to teď vím. Jsem ráda, že jsem tě zase potkala.“ 

Z omračovače se širokým rozptylem v její ruce se zablesklo a Maya odešla. 

 

„No tak, doktore, vstávat!“ ozýval se nad Billem Lee hlas. „Je potřeba zavřít Bránu.“ 



„Zavřeme bránu,“ zašeptal doktor, „aby ovce neutekly.“ Zamrkal a posadil se. „Aha,“ 

vyhrkl. „Bránu. Hned.“ 

Shana se přesvědčila, že doktor už vnímá a začíná fungovat a otočila se k Áje. Popleskala 

ji po tváři a začala na ni mluvit. 

Andoriel zamručela. Oči se jí nechtěly otevřít. Rázné kopnutí doktora Leeho ji probralo 

okamžitě. 

Bill si ani nevšiml, že něco způsobil. Chodil kolem pultu a snažil se obejít Mayiny příkazy. 

Pokud se mu připletlo pod nohy nějaké ležící tělo, ani to nezaznamenal. Nic nefungovalo tak, 

jak mělo. K jeho údivu se k němu připojil i doktor Kavanaugh. Jeho předešlé mdloby ho 

uchránily pře zásahem omračovače a teď se snaživě pletl Billovi do cesty. 

 

Maya stála mezi oběma Branami. První roj na obsazení Pozemské Hvězdné Brány byl 

připraven před Portálem. Vojáci stáli klidně, jenom občasný netrpělivý pohyb hlavou 

některého z nich svědčil o nervozitě, se kterou čekali na povel ke vstupu do galaxie Mléčná 

dráha. 

Konečně se pohnuli a při průchodu zrychlovali. Poslední voják zmizel poklusem, 

následovaný jedním z důstojníků. Ještě dvě postavy proklouzly, než se Brána zavřela. Ale ty 

Maya nezaznamenala. Už byla otočená k portálu z Pegasu. Nestačila zadat adresu, Brána se 

roztočila sama. Wraithka zůstala stát a s hlavou na stranu čekala, kdo se objeví. V ruce sevřela 

malý ovladač a zapojila ho v okamžiku, kdy se před Branou objevil první příchozí. 

„Co se stalo?“ zeptal se překvapeně James. 

Maya rozzlobeně skřípala zuby. 

„Poznali to,“ zavrčela. „Na stanici přišli vojáci z Atlantis.“ 

James se na Mayu zadíval s očekáváním. Věděl, že má jistě připravené řešení. 

Maya si bez dalších slov sedla do pilotního křesla jejich lodi. Podívala se na obrazovku 

ukazující Přestupní stanici z galaxie Pegas do Mléčné dráhy a sotva znatelně zaváhala. 

Napadlo ji, že by mohla na palubu jejich lodi přenést Andoriel a zbytek lidí ze stanice. Udělat 

něco takového pro zbytek wraithských vojáků a důstojníků, kteří zůstali na stanici jako hlídka, 

ji ani nenapadlo. 

„Jak jsme na tom se zásobami?“ zeptala se. 

„Dobře. Tři čtvrtiny kójí jsou obsazené,“ zašklebil se James. Hned zase zvážněl. „Povedlo 

se?“ tázavě se podíval na Mayu. 

„První vlna prošla. Jestli se jim povede obsadit Bránu na Zemi, snad budeme dost silní, 

abychom se udrželi. Ale,“ zaváhala, „pokud přesměrovali příchod z Pegasu, mohly by být 

problémy.“ Zamyšleně se podívala před sebe a čelo se jí nakrabatilo. 

 

„Autodestrukce?“ Billův hlas přešel do výkřiku. 

„Spustila se sama,“ krčil rameny doktor Kavanaugh. 

Bill Lee se na něho podíval jako na trojhlavé strašidlo, které se objevilo v pravé poledne 

uprostřed náměstí. 

„Co se stalo? Vypněte ten odpočet!“ John Sheppard strčil hlavu do řídící místnosti. Přišel 

s výsadkem z Atlantis hned, jakmile zjistili, že se Wraithové napojili na jejich Most a 

pokoušejí se proniknout na Zemi. Z Mléčné dráhy se ke stanici blížil Daedalos. 

Shana se dotkla několika tlačítek. „Nejde to,“ zavrčela na Kavanaugha. „Podařilo se vám 

to zablokovat.“ Podívala se na Johna. „Musíme pryč. Za deset minut nezbude po stanici nic 

jiného, než trocha prachu.“ 

„Chtěl jsem -,“ začal doktor Kavanaugh, ale vražedné pohledy všech okolo ho zarazily. 

„Kruci!“ vyjekl John a skočil dovnitř. 

Jeden z wraithských velitelů, kteří zůstali na stanici, ho málem zasáhl. 

John se opatrně vyklonil, aby viděl na cíl, a vystřelil z pistole. 



„Nějaké návrhy?“ ptal se při tom. „Půjde to vypnout?“ 

„Ne.“ Shana, Andoriel i Bill chodili mezi ovládacími panely a mračili se. Jejich kolegovi 

se podařilo systém zablokovat dokonale. 

John uhnul před další wraithskou střelou. „Do Jumperu,“ zavelel krátce. „Máte ho tady, 

ne?“ Opětoval střelbu a uhýbal před energetickými rázy z druhé strany. „Petere?“ dotkl se 

vysílačky v uchu. „Majore, kde jste?“ Trhnul sebou, když se mu na odpověď ozvalo jenom 

pár výkřiků plných bolesti. Následující ticho v komunikátoru bylo více než výmluvné. 

„Co tu ještě děláte?“ vyjel na dva vědce, navigátorku a knihovnici. 

Andoriel otevřela zásuvku. Podala Shaně revolver a jeden zásobník, druhý hodila Johnovi, 

když se k nim pootočil. 

Jenom kývl hlavou. 

„Sedm minut,“ řekl Bill zastřeně. 

„Jdeme,“ kývla na něj Shana. Šla první s revolverem připraveným ke střelbě. Bill jí těsně 

následoval a doktor Kavanaugh mu skoro šlapal na paty. Andoriel vyběhla ze dveří a 

v prvním výklenku se zarazila. 

„Johne!“ zavolala potichu. Zamávala rukou a rychle ji schovala, protože těsně kolem ní 

proletěla wraithská střela. 

„Běžte. Přijdu za vámi!“ John rychle vyměnil další zásobník. 

„Pojď hned. Potřebujeme krytí,“ nedala se Ája odbýt. ‚Ty taky,‘ pomyslela si pro sebe. 

Plukovník Sheppard dvakrát rychle za sebou vystřelil a rozběhl se za ostatními. 

„Pryč. Pryč,“ mlel pořád dokola Kavanaugh. Shana Morrisová ho posadila do zadní části 

Jumperu proti doktoru Lee a běžela dopředu za Andoriel. 

„Jak jsme na tom?“ otočila k ní Ája hlavu. Tiché hučení nastartovaného motoru každou 

chvíli proťal zvuk výstřelu zvenčí. 

„Plukovník tu ještě není,“ vydechla Shana. 

„A čas?“ 

„Minuta.“ Navigátorka se podívala na zbraň, kterou ještě pořád držela v ruce. „Půjdu pro 

něj.“ Otočila se k odchodu. 

Ája popadla komunikátor a přitiskla si ho k uchu. 

„Johne, pohni. Je čas.“ 

„Jsem tady,“ ozvalo se od zadního vstupu. 

John Sheppard vběhl do Jumperu. Hned za ním se vchod začal zavírat, ale ještě před tím 

proletěla dovnitř jedna z wraithských střel. 

„Zatraceně!“ uslyšela Andoriel. Neohlížela se. Na její pokyn se otevřel vstup do volného 

vesmíru. Jumper vyletěl ze stanice a hnal se dál, aby unikl výbuchu. Prudkou otočkou se 

vyhnul malé wraithské lodi. 

Andoriel jenom hekla leknutím a snažila se dostat co nejdále od nebezpečí. 

Ani wraithská loď nečekala na výbuch. Elegantní křivkou se obrátila a zmizela 

v hyperprostorovém okně. 

Všichni na palubě Jumperu zažili ještě jednu vteřinu napětí. Pak se Přestupní stanice 

rozletěla a rozpadla na zanedbatelné kousky. Obě Brány výbuch přežily. Vznášely se 

prostorem a mírně se otáčely, jak je odhodila síle exploze. 

Andoriel pomalu oblétala místo výbuchu. 

John Sheppard přinesl do přední části Jumperu Shanu. Byla v bezvědomí. Zasáhla ji 

poslední wraithská střela. Usadil ji do křesla a zkontroloval tep. 

„Bude v pořádku,“ řekl Áje na její tázavý pohled. 

Andoriel pokračovala v letu a vyhýbala se troskám. Propluli těsně kolem jedné z Bran. 

„Nedalo by se makro nahrát i teď?“ otočila se Ája k Billovi Lee. 



„Na Zemi už bude Brána zablokovaná. Nevíme, jak to tam vypadá. Ten oddíl Wraithů byl 

velký a boj může ještě probíhat. Navíc bychom museli aspoň jednu z Bran stabilizovat,“ 

přemýšlel Bill nahlas. 

„Do Pegasu to taky nejde. Tam původní vstupní Bránu hlídají Wraithi,“ přidal se John. 

„Za čtyři dny přiletí Daedalos,“ řekla tiše Shana. „Snad tady vydržíme.“ Ochromení po 

zásahu pomalu ustupovalo. 

Andoriel zastavila Jumper mimo dosah trosek. Přesto raději nechala zapnuté senzory, aby 

je včas varovaly před možným nárazem. Otočila se k ostatním a položila si hlavu na opěradlo 

křesla. 

„Tak to máme dost času na spaní,“ zívla. 

„Kolik jich vlastně prošlo na Zemi?“ zeptal se John. 

Shana a Bill se chvíli dohadovali o počtu wraithských vojáků na velitelství SGC. Když 

začali uvažovat o tom, co se na Zemi odehrává, přidal se do jejich debaty i John a doktor 

Kavanaugh. 

Ája je poslouchala se zavřenýma očima. Jejich hlasy splývaly a do snů jí zněly jenom jako 

neurčité šumění. 

 

Ronon Dex a Teal’c si posledního wraithského vojáka posílali mezi sebou. Ronon se 

napřáhl a vší silou udeřil Wraitha do obličeje. Wraith zavrávoral, pootočil se a zastavil se před 

Teal’cem. Jaffův úder ho zlomil v pase, pootočil a nasměroval k Rononovi. 

„Má výdrž,“ zasupěl Teal’c. 

V tom okamžiku se voják mezi nimi sesunul k zemi. 

„To byl poslední?“ ujistil se Ronon. 

Teal’c přešel k počítači a chvíli se do něj díval. 

„Vskutku,“ potvrdil. „Základna je čistá a ven se nedostali.“ 

Oběma mužům se podařilo projít Branou na Zemi a okamžitě se zapojili do boje 

s wraithským přepadovým oddílem. Wraithský útok byl zničen hned na začátku, i když při 

něm několik obránců pozemské Brány přišlo o veškerou svou energii. 

Za přispění Ronona a Teal’ca byla invaze odvrácena. 

 

Maya zkontrolovala cílové souřadnice. Jejich loď měla trochu jinou konstrukci, než 

klasická wraithská plavidla. Nepotřebovala zastávky na regeneraci. A nepotřebovali 

doplňovat zásoby. Mohli letět bez přerušení, až do místa určení. 

Prsty ťukala do ovládací desky a mhouřila oči. Hlavou se jí honily vzpomínky na to, kým 

kdysi byla. 

James se usadil na zem mezi hromadu součástek. Bral jednu po druhé do rukou a prohlížel 

si je. Věděl, že jejich cesta bude dlouhá. Delší o to, že se budou muset vyhnout velké 

pozemské lodi, která letěla proti nim. 

Cílové souřadnice nebyly v galaxii Pegas, ale v Mléčné dráze. 

Podívali se s Mayou na sebe. Oba je napadalo totéž: Když už jsou na půl cesty, proč se 

vracet? Lepší bude pokračovat. Čekají je nové světy, nové výzvy a nová dobrodružství. 

 

 

 

 

 

 



46. Via dimidia 

„Nejsme tam, kde jsme měli být.“ Velitel přistoupil k ovládacímu panelu a vyvolal na 

monitoru obraz blízkého vesmíru. 

Jeho zástupce odstrčil Wraitha s maskou od dalšího ovladače a přejel prstem po jejich 

předešlé trase. „Chybné souřadnice,“ zamumlal. „Hned to napravím. Nejsme tak daleko od -,“ 

zarazil se, když velitel zvedl ruku. 

„Zvláštní,“ zamumlal si Ace pro sebe. Otočil se k postrannímu panelu a skoro váhavě se 

dotkl několika symbolů. „Zaznamenal jsem život na páté planetě nejbližší solární soustavy. 

Jsou to...,“ znovu zkontroloval údaje a zamračil se. „Jsou to Wraithové. Jenom Wraithové.“ 

Zástupce procházel údaje ze stejných senzorů na dalším terminálu. „Neobjevil jsem žádnou 

energii z wraithské vesmírné lodi. Žádné trosky na planetě, na orbitě ani v okolí. A na planetě 

není Hvězdná Brána.“ Informace odříkával monotónně, ale z jeho postoje vyzařovalo stále 

větší napětí. 

„Tak kde se tam vzali?“ obrátil se na něho Ace. 

Zástupce jenom pokrčil rameny. Hlavou se mu honily různé možnosti, ale jednu po druhé 

zavrhoval jako vysoce nepravděpodobnou. Díval se před sebe a dlouhým černým nehtem 

ťukal na dotykový displej. Sotva znatelný zvuk ho přiměl znovu otočit oči k obrazovce. „Je 

tam jiný druh energie,“ vyhrkl. „Asuranský, ale pozměněný a velice slabý.“ Zíral na monitor, 

jako by ho chtěl pohledem přimět k popření nových údajů. 

Velitel se mračil čím dál víc. „Jaká je pravděpodobnost, že nás už zaznamenali?“ podíval 

se na dalšího člena posádky. Ten jenom potřásl hlavou. 

Ace přešel k pilotní konzole a navedl svoji loď za jeden z přírodních satelitů obíhajících 

planetu s Wraithy a asuranským energetickým zařízením. 

Další hodinu sledovali planetu, než se Ace obrátil ke svému zástupci. „Tyto informace jsou 

nedostatečné. Šipka tě vysadí blízko oblasti obydlené Wraithy a přímo na místě zjistíš, o co se 

jedná.“ 

Zástupce jenom mlčky přikývl. 

Pilot Šipky na něj čekal u vstupu do hangáru a podával mu malý lokátor. Díky němu ho 

bude moci při návratu na loď zaměřit i mezi skupinkou jiných tvorů a do úložného zařízení 

přenese jenom označeného Wraitha. 

Pilot zmizel a zástupce se na plošině s nádechem narovnal. Sotva znatelným pohybem 

rukou přejel po svém plášti a zvedl oči k nalétávajícímu stroji. 

 

Noc v malém pustém údolí protnul krátký bílý paprsek a hned zase zmizel. Tichý svist 

Šipky letící v nehlučném módu odezněl ve vysokých mracích a zanechal za sebou na 

kamenité půdě postavu v černém. 

Zástupce se zběžně rozhlédl a rychlým krokem se vydal k okraji údolí a dál ke krabicovým 

přístřeškům, které měly skrývat skupinu Wraithů. 

„Stůj,“ sykl někdo za ním sotva překročil nízký hřeben. Prudce se otočil. Mezi kameny se 

krčila postava v šedém overalu zapnutém až po bradu a stejně zbarvené čepici. Dokonale 

splývala s okolím a prozrazovaly ji jenom svítící žluté oči. 

Zástupce se zarazil a otočil se ke skrývajícímu se Wraithovi. „Co je toto za místo?“ zeptal 

se stejně tiše, jak na něho neznámý Wraith zavolal. Hlavou přitom kývl ke krychlovým 

příbytkům. 

„Říkají tomu wraithárna. Po setmění tady odpočíváme. Kdo jsi, že to nevíš?“ 

„Právě jsem na tuto planetu přišel.“ Zástupce si dřepl, aby na Wraitha lépe viděl. „A proč 

ty neodpočíváš?“ 



Wraith si zástupce prohlížel stejně důkladně, jako tomu bylo naopak. „Nevypadáš jako 

někdo, kdo by pocházel z této planety,“ připustil. Zmlknul a v zamyšlení mu oči jezdily po 

okolní temné krajině. „Odkud jsi?“ zeptal se. 

„Z daleka.“ Zástupce neznatelně pokrčil rameny. 

„A jak se jmenuješ?“pokračoval Wraith v dotazech. Na zástupcův tázavý pohled hned 

dodal: „Říkají mi - moje skutečné jméno je Aiwe.“ 

„Říkají ti?“ zeptal se zástupce. 

Říkají mi Felix, protože jsem přežil už několik zásahů.“ Hlas se mu vytratil a tělem 

přeběhlo zachvění. Ať už zásah znamenal cokoli, vzpomínka na něj nebyla příjemná. „A kdo 

jsi ty?“ probral se ze zamyšlení. 

Zástupce se na zlomek vteřiny zarazil. „Já jsem Gari.“ Nebylo to tak úplně jeho jméno. 

Nebo alespoň nebylo celé. Ale pro další rozhovor stačilo a mohl pokračovat s dotazy: „Co se 

tady děje? Proč odpočíváte ve wraithárně a co děláte přes den? O jakých zásazích jsi mluvil? 

Kdo všechno obývá tuto planetu?“ Poslední otázky kladl opatrně a pozorně sledoval výraz 

Aiweho tváře. 

Bylo to zbytečné. Aiwe se jenom znovu rozhlédl po okolí, jak zkoumal, jestli je někdo 

neslyší, a situaci na planetě shrnul celkem jednoduše: 

„Jsme tady jako pokusné subjekty. Ještě jsou tady vědci. Nejsou naší rasy, ale něco na nás 

zkoumají. Díky jejich testům jsme všichni přišli o dlouhodobou paměť. Ale ta se vždycky za 

nějaký čas začne vracet. Dávají si pozor, aby si nikdo nevzpomněl.“ Na chvíli zmlkl a pak 

položil vlastní otázku: „Když nejsi z této planety, odkud jsi, Gari?“ 

„Ukážu ti to.“ Gari vzal Aiweho za rameno, postavil se a dotkl se lokátoru. Vyslal krátký 

signál a vypnul ho. Souřadnice byly zaslány a Šipka v dané oblasti provede ‚klasickou‘ 

sklizeň. Kdyby zůstal lokátor zapnutý, pilot by přenesl do lodi jenom zástupce velitele. 

 

Aiwe stál na můstku vesmírného korábu a jako uhranutý hleděl na velkou obrazovku. Gari 

ho po dohodě s velitelem vzal na rychlou prohlídku lodi. Aiwe chodil tiše za ním, rozhlížel se 

a ve tváři se mu pomalu usazoval zvláštní výraz. S prohlídkou skončili před okamžikem a 

Aiwe automaticky položil ruce na nejbližší ovládací panel. Prsty mu po něm přejely, jakoby 

vítaly dávného přítele. 

Ace a jeho zástupce stáli opodál a sledovali jeho návrat z dalekých cest vzpomínek. 

Aiwe zvedl hlavu. „Musím se vrátit,“ řekl roztržitě 

Ace se podíval na zástupce a lehce kývl hlavou. „Gari tě vezme zpátky na planetu, ale měl 

bys nám říct, na co všechno sis vzpomněl.“ 

„Ti vědci jsou nepřátelé. Vznikli proto, aby nás zničili. Tam,“ mávl rukou k obrazovce, 

kde se promítala data z opatrného skenování planety, „se o to pokoušejí na buněčné úrovni.“ 

Zarazil se a podezřívavě se rozhlédl. „To je nějaká zkouška?“ zavrčel. „Chcete zjistit, na co 

všechno jsem si vzpomněl?“ 

Velitel se na něj zadíval. Aiwe sebou trhnul a prudce vydechl. Dotek wraithské mysli byl 

nezaměnitelný. 

„Dobrá,“ zamumlal host na lodi. Znovu se rozhlédl po můstku a pak se zadíval na Ace. 

„Pokud jste opravdu to, čím se jevíte, pomozte nám. Nebo odleťte, než objeví vaši loď a 

naloží s vámi stejně jako s námi.“ S očekáváním se díval do velitelových očí. 

Ace počkal, až Aiwe uhne pohledem první. Neodpověděl. Zvažoval, nakolik bude výhodné 

pokusit se vězně osvobodit. S jedinou lodí neměli proti Asuranům šanci, ale něco se v něm 

vzpíralo nechat zajaté Wraithy jejich osudu. Zaměřil se na ten pocit a rty mu zvlnil neznatelný 

úšklebek. Pokud by na jeho lodi byla Andoriel, byla by první, která by naléhala na jejich 

osvobození. Jeho námitky, že tím rozšíří řady těch, kdo se krmí na lidech, by nebyly nic 

platné. Poslední myšlenky ho přivedly k další otázce: „Čím vás živí?“ 



Aiwe už přestával doufat v pomoc. Ticho bylo příliš dlouhé a z jeho zkušeností 

následovalo odmítnutí. Otázka ho zaskočila. 

„Vždycky zhruba po deseti dnech přivezou potravu v nákladním prostoru pozemního 

vozidla. Ti, kdo jsou zrovna testováni, dostávají příděl každý den.“ 

„Vozí vám lidi?“ zeptal se překvapeně zástupce. „Kde je berou?“ 

„Vyrábí je uměle,“ pokrčil Aiwe rameny. Oči mu zazářily představou stravy. Od té doby, 

co utekl, měl hlad. Bylo to už dlouho, možná už dokonce celých sto dní, co nebyl na testech 

ani ve wraithárně. Přešel skalnatou poušť a schoval se v horách za obzorem. Proto si na 

mnoho věcí vzpomněl. Ale hlad ho nakonec vyhnal a donutil ho přiblížit se k wraithárně. Než 

se odhodlal pokračovat, potkal Gariho. Někdy ho napadlo, jak je možné, že ho nehledají. A 

hlavně, že ho nenašli. Ale vždycky takové myšlenky odsunul na dobu, kdy je bude muset 

začít řešit.  

Velitel a jeho zástupce se zachvěli odporem. Umělá strava. 

Zástupce se podíval na velitele a pak přistoupil k Aiwemu. „Půjdu na planetu s tebou. 

Pokusím se zjistit něco víc o vašich věznitelích a možnostech útěku. Jak si vedou evidenci? 

Budu se moci pohybovat volně nebo jste nějak označeni?“ 

Aiwe se dotkl overalu na krku. „Máme nějaké čtecí zařízení. Ale zřejmě se mi ho podařilo 

rozbít, jinak by mě našli hned.“ Pod upřenými pohledy rozevřel horní část overalu a prstem 

ukázal na tenký černý obojek kolem krku. Proužek vypadal jako kůže, ale byl mnohem 

pevnější. Odolal pokusům o roztržení nebo přeříznutí. Spona, která ho uzavírala, se zdála být 

jednoduchá. Přesto se zástupci nedařilo ji rozepnout. 

Aiwe stál s hlavou na stranu, aby nepřekážel v pokusech o uvolnění obojku. Zavřel oči a 

stiskl krmnou ruku v pěst. 

Velitel vzal do ruky malé skenovací zařízení a přejel jím po obojku. „Necháš si ho,“ řekl 

pomalu. „Zachytil jsem signál.“ Otočil se ke svému zástupci „A ty si opatříš podobnou 

ozdobu. Tvůj oděv bude potřeba změnit,“ přejel pohledem po zástupcově černém plášti. 

„Necháš zapnutý lokátor a umístíš ho tak, abys mohl kdykoli přivolat pomoc.“  

Zástupce sklonil hlavu, ještě jednou si prohlédl obojek a odešel si opatřit stejný. Znal 

velitele a věděl, že ho nenechá v moci nepřítele, pokud bude nějaká možnost na jeho 

záchranu. Kdysi už mu Ace život zachránil a sám přitom přišel na dlouhé roky o svobodu. 

Některé věci se časem nemění. Když došel v myšlenkách až sem, zamračil se, protože některé 

věci se časem mění. Třeba vztah velitele k lidem. K některým lidem, opravil zástupce hned 

sám sebe. Ale i taková v podstatě drobná změna pro něj byla nepřijatelná. 

Aiwe na můstku nerozhodně přešlápl. Overal měl už zase zapnutý až nahoru. 

„Nerozbil jsi ho. Nenašli tě nebo tě nehledali. Zvláštní.“ Ace přimhouřil oči nad tou 

záhadou. Znovu se na Aiweho podíval a všiml si ruky zaťaté v pěst. „Následuj mě,“ pokynul 

mu a odvedl ho do chodeb své lodi. 

 

Aiwe a Gari stáli znovu v malém údolí, kde se předtím setkali. Usadili se mezi kamením a 

čekali, až padne noc a wraithárna utichne. Výzkumná stanice byla asi půl hodiny cesty za 

ubytovnou pokusných subjektů. Tam se práce nikdy nezastavovala. Ale špatně živení 

Wraithové odpočinek potřebovali. 

Aiwe byl neklidný a každou chvíli se přikrčeně zvedal, aby zkontroloval, že je nikdo 

neobjevil. Příliv energie, kterou získal v zásobárnách wraithské lodi, ho vyváděl z míry. Cítil 

se tak silný, jako už celé věky ne. O to těžší pro něj bylo zůstat v klidu. 

Gari se položil na tvrdou zem na záda a nepřítomným pohledem se zadíval do nebe. 

Obloha se zvolna potahovala fialovými cáry mraků a temněla přicházející nocí. S tmou se 

mraky rozplynuly a nebe provrtaly zářivé dírky hvězd. Gari se zvedl. Pomalu a obezřetně šli s 

Aiwem k wraithské ubytovně. Noční klid rušil jenom zvuk kamínků na nerovné půdě, jak jim 

do posledního okamžiku neviděné odskakovaly od hran obuvi. 



Aiwe se zastavil u vstupu do nejbližší budovy, ohlédl se na Gariho a zhluboka se nadechl, 

než dveře pootevřel, aby mohli vklouznout dovnitř. 

Bezpečně provedl Gariho rozlehlou halou. O její velikosti si zástupce mohl udělat 

představu jenom z ozvěny jejich lehkých kroků. 

Další místnost byla menší, členitá a všude visela závěsná lůžka. Matné světlo hvězd 

pronikalo malými okny u stropu a vytvářelo v noclehárně temné a ještě temnější stíny. 

Díky tomu se přikrčeně propletli mezi lůžky až k zadní stěně. 

Aiwe dal Garimu znamení, aby zůstal stát v nejtemnějším rohu. Počkal, až jeho společník 

znehybní, a lehce se rukou dotkl ramene jednoho ze spáčů. 

Wraith sebou trhnul, ale nevyskočil, jak zástupce očekával. Zůstal ležet, jenom pootočil 

hlavu, aby na Aiweho viděl. „Já věděl, že se ukážeš,“ řekl tichým chraplavým hlasem. „Máš 

hlad, co? Říkali nám, že se vrátíš. Celou dobu tě sledovali.“ Prsty se dotkl pásku na krku. 

„Celou dobu?“ zarazil se Aiwe. 

„No,“ Wraith se tiše uchechtl, „jak jsem pochopil, tak celou dobu ne. Dneska ses jim na 

pár hodin ztratil.“ 

Aiwe se zhluboka nadechl. „A jak tady, Roane?“ zeptal se neochotně. 

„Zůstala nás asi polovina. Vedlejší ložnice je prázdná. Ti tam,“ pohodil ležící Wraith 

hlavou směrem k oknu, „nejsou moc šťastní. Na žádný z jejich stále zoufalejších požadavků o 

další materiál k výzkumu nikdo neodpověděl.“ 

Aiwe postřehl nenápadné netrpělivé přešlápnutí z temného kouta. „U tebe ještě pořád 

žádné testy?“ zeptal se. 

„Ještě ne, ale dlouho to nevydrží,“ zamručel Roan trochu neochotně. 

„A co si pamatuješ z toho, co předcházelo všemu tady.“ Aiwe přejel pohledem po tiché 

ložnici a všiml si, že mají několik pozorných posluchačů. 

„Nic,“ zamračil se oslovený Wraith. 

„Já ano,“ ozvalo se sotva slyšitelným šeptem blízko vstupu. Jeden z Wraithů sklouzl ze 

svého lůžka a jeho bosá chodidla tiše pleskala, když se po hladké podlaze blížil k Aiwemu. 

„Pamatuji se na velkou loď. Bylo tam šero,“ mračil se ve snaze si vzpomenout víc. 

„Byla tam - potrava. Jiná. Lepší,“ říkal Wraith ležící pod oknem. Světlo hvězd se mu 

odráželo ve tváři a kreslilo stíny na jeho zavřených očích. Víčka měl pevně semknutá. 

„Byli jsme vládci nad životy ostatních,“ ozvalo se z další části ložnice. 

„Patřila nám celá galaxie...“ „potrava...“ „moc...“ „vlastní výzkum...“ mumlaly hlasy ze 

všech stran. 

„Ticho!“ hned vedle Roana se vymrštila postava a vrhla se ke vchodu. Gari natáhl ruku a 

zachytil prchajícího Wraitha dřív, než stačil vyběhnout ven. „To není pravda,“ syčel lapený 

napůl zuřivě a napůl plačtivě. „Nic z toho neexistuje. Jsou to jenom sny.“ 

„Vrátil se teprve včera,“ řekl Roan. „Z patnácti vybraných zbyli jenom dva.“ 

„Kde je ten druhý?“ zeptal se okamžitě Gari. 

Wraith si ho v matném osvětlení pečlivě prohlédl, než odpověděl. „Spal támhle,“ pokynul 

rukou do místa, kde se pohupovalo opuštěné lůžko. 

„Odešel,“ řekl někdo ode dveří. „Odešel hned, jak jste přišli.“ 

„Kdo jsi ty?“ zeptal se Gariho Roan. „Neznám tě.“ 

„Nikdo ho nezná,“ prskl chycený Wraith a jeho pokusy vykroutit se nabyly na intenzitě. 

„Jmenuje se Gari. Potkali jsme se na cestě k horám,“ řekl klidně Aiwe. „Je z velké lodi 

plné Wraithů. Odvezou nás pryč. Někam, kde budeme svými pány. Kde budeme vládci 

galaxie. Jejich velitel mi ukázal chodby plné potravy. Voněla jinak, chutnala jinak. Mám 

mnohem víc síly, než za celou dobu, co jsem tady. To byl ten čas,“ otočil se přímo k Roanovi, 

„kdy mě nemohli zaměřit.“ 

„Když jsem byl tak barvitě představen,“ přimhouřil Gari oči, „mohl bys mi říct, jak jsi 

přišel ke všem těm informacím o vašich věznitelích?“ 



„Jak jsi před chvílí slyšel, z patnácti vybraných na poslední pokusy přežili dva. Proč by 

před námi měli něco tajit? Nikdo o nás neví. Nikdo nás nenajde a nikdo nám nepomůže. Je 

jedno, co se dozvíme. Navíc hodně zapomínáme. Nejenom po testech, ale i po krmení. Někdy 

víc, někdy míň. Některé vzpomínky se vrátí, ale mnohé z toho, čím jsem byli kdysi, zřejmě 

zmizelo v nenávratnu.“ 

„Mnohé,“ zamumlal Gari, ale hned pokračoval: „V tom případě, mi řekni víc. Víš, co jsou 

zač ti ‚vědci‘? Jak je to dlouho, kdy jim přestaly chodit nové zásoby? Měnilo se za dobu co 

jste tady nějak jejich chování?“ 

„Jsou to... říkají si Asurané. Nové pokusné subjekty -“ Roan se zarazil nad tím 

pojmenováním, ale neopravil se, „nedorazily už stovky, možná tisíce období. Nevím, jak to 

blíž určit. Snad jenom podle toho, že celá tato pláň až k horám byla plná ubytoven. Chránil ji 

štít, skrz který jsme se nemohli dostat ven. K pokusům odváděli větší počet Wraithů.“ 

Zmlknul, když se mu vybavily vzpomínky na tehdejší dobu. 

„Žádný se nevrátil,“ pokračoval tiše ten, který přišel bosý. 

„A přesto nás tu bylo pořád tolik, že jsme byli vlastně rádi, když někdo zmizel,“ 

pokračoval ve vzpomínání další. 

Noc byla na planetě krátká a přicházející den začal odhalovat bílé tváře, otočené k nově 

příchozím. Nikdo v ložnici už nespal. Leželi a většinou tiše sledovali hovor. 

„Testy přestaly,“ ujal se znovu slova Roan. „A zásoby Wraithů se nezvyšovaly. Trvalo dvě 

období, než si vybrali pár dalších testovacích... další Wraithy k testům. Chovali se jinak. 

Předtím jsme se do poslední chvíle nedozvěděli nic, co se nás přímo netýkalo. Na všechny 

dotazy opakovali pouze to, co jsem už říkal. Nikdo o nás neví, nikdo nás nenajde a nikdo nám 

nepomůže. Přestože k testům nevybírali tolik Wraithů, znatelně nás ubývalo. 

V nedávné době se všechno začalo vracet zpátky k začátkům. Jenom nové subjekty stále 

nikdo neposílal. Museli začít šetřit. 

A pak nastala další změna. Asurané se najednou chovali, jakoby nevěděli, kdo nebo co 

jsou. Zdálo se, že na nás úplně zapomněli. Proto se Aiwe dostal až do hor. Nikdo ho zpočátku 

nehledal.“ 

Gari se podíval na Aiweho. Podle informací od Roana by si měl pamatovat nejvíc. 

Hladověl ukrytý v horách. Roan si jeho pohledu všiml. 

„Od té doby, co Aiwe odešel, jsme stravu nedostali. Čím vícekrát se někdo vrátí z testů, 

tím méně si pamatuje. Některým z nás se testy pořád ještě vyhýbají, ale to nebude trvat věčně. 

Už je nás tu příliš málo, abychom se dokázali ztratit v davu.“ Na okamžik unaveně zavřel oči. 

Aiwe se ohlédl ke dveřím. „Už nemáme moc času,“ podíval se na Gariho. „Další otázky 

budou muset počkat.“ 

Gari silněji stiskl loket Wraitha, který se pokoušel utéct. 

„Čas vypršel,“ řekl jeden z Wraithů u dveří. „Přijíždějí.“ 

„Běž,“ kývl Aiwe na Gariho. Vzal vzpírajícího se Wraitha za rameno a pevně stiskl, když 

ho Gari pustil. Wraith se zlostným výkřikem klesl k zemi. Držel se za pochroumané rameno a 

z podlahy sledoval, jak se Gari vyšvihl do okna, protáhl se jím a zmizel ve světle nového dne. 

Dveře do hlavní místnosti se otevřely dokořán. Wraithové se pomalu zvedali z lůžek a se 

sklopenými hlavami vcházeli do haly. 

„Přátelé,“ rozpřáhl vedoucí projektu ruce, když se všichni Wraithové shromáždili uprostřed 

velké místnosti. „Dobré ráno všem,“ pokračoval vedoucí a následován pěti svými 

spolupracovníky obešel halu až ke vstupu do ložnice. Na jeho pokyn dva z Asuranů vešli 

dovnitř a začali zevrubně prohledávat wraithskou místnost na odpočinek. 

„Vítám tě zpátky, Felixi,“ usmál se vedoucí. Aiwe se zamračil. Snažil se ztratit uprostřed 

davu, ale ten byl už příliš malý, aby ho dokázal účinně skrýt. 

„Zdravím, Conite,“ zamumlal neochotně. 



„Ve Via dimidia nás čeká další práce.“ Conit se stále usmíval. Aiwe stiskl ruce v pěst. 

Pohled sklopil  zemi. Doufal, že se v zástupu přece jenom ztratí a tentokrát nebude vybrán. Se 

zatajeným dechem poslouchal vyvolávaná jména a v duchu odpočítával. „Pět, šest, sedm, 

osm...“ došel až k patnácti a lehce se nadechl. Řady kolem něho prořídly. Každý jmenovaný 

vyšel ze dveří a nasedl do přistaveného vozidla. Asurané vyšli ven a nasedli také. Jenom 

Conit se zdržel. Šustot listů papíru přiměl Aiweho pozvednout oči. Vedoucí sčítání ukládal 

složku do desek a rozhlížel po místnosti. Zjistil, že se na něho Aiwe dívá a usmál se. Aiwe 

honem sklopil pohled k zemi. Doufal, že tentokrát se nestane to, co už několikrát. Na poslední 

chvíli si odvedli ještě jednoho, určeného pro speciální výzkum. Doufal marně. Conit 

procházel ke dveřím a cestou vzal Aiweho kolem ramen. Přinutil ho otočit se a vyjít s ním 

před wraithárnu. 

„Milý Felixi,“ říkal mu tiše a přátelsky. „Ty jsi takový náš talisman pro štěstí. Když ses 

konečně vrátil z výletu, pomůžeš nám. Tvoje výsledky byly vždycky jedny z nejlepších.“ 

S tím ho poplácal po rameni, postrčil ho k zadnímu vstupu do vozidla, počkal, až se Aiwe 

usadí, a rázně za ním zabouchl. Sám nasedl do malého vozítka a jako první vyjel na cestu do 

Via dimidia. 

 

Gari zůstal v podřepu přímo pod oknem, dokud neuslyšel tichý svist odjíždějících vozidel. 

Nahlédl za vzdálený roh a pomalu se posunul tak, aby viděl před ubikaci. 

Prach zvířený Asurany se usazoval do vyjetých kolejí a vycházející slunce se opíralo do 

přivřených dveří wraithárny. Ještě trochu se pootevřely a vyšel z nich Roan. Zůstal stát 

uprostřed cesty čelem k Via dimidia a levou rukou si rozpačitě zajel do vlasů. Znovu zůstal 

ušetřen. Na rozdíl od Aiweho, kterého odvedli příliš okázalým způsobem na to, aby měl šanci 

se ještě vrátit. Dveře hlasitě klaply, jak je někdo zevnitř přirazil, a zabránil tak prachu vnikat 

do haly. 

Gari se ujistil, že z čelní strany nemá wraithárna okna, a došel k Roanovi. Zůstal stát 

otočený stejným směrem, jako místní Wraith, založil si ruce v bok a přimhouřil oči, ve snaze 

vidět po cestě co nejdál. 

„Aiwe už se nevrátí,“ zahučel Roan. Ani se na Gariho nepodíval. 

„To by byla škoda,“ řekl pomalu Gari. Konečně se k Roanovi otočil. „Kdo tady zná 

laboratoře nejlépe? A kdo bude ochoten nám pomoci?“ 

Roan si znovu prohrábl vlasy. „To je složité. Nikdo tu není rád, ale jestli myslíš na 

otevřenou vzpouru,“ povzdechl si a potřásl hlavou. „Pomoci se asi nedočkáš,“ dokončil větu 

po chvíli. 

„A ty?“ Gari už se zase zamyšleně díval k obzoru. 

 

Aiwe stál v koutě malé místnosti a díval se, jak se ostatní Wraithové krmí na dodané 

potravě. Neměl žádnou chuť se k nim přidat. Moc dobře si pamatoval, jak chutnala strava na 

wraithské lodi a při pohledu na netečné tváře klonovaných bytostí cítil jenom nechuť. Věděl, 

že až bude mít hlad, nakrmí se na nich taky. Ale ta situace ještě nenastala. 

„Nechutná ti?“ ozvalo se vedle něj. Conit si ho pozorně prohlížel. „Jestli nemáš hlad, 

začneme hned s testy.“ Pokynul Aiwemu ke dveřím do jedné za laboratoří. 

Aiwe tiše zaskřípal zuby. Nechtěl žádné testy. Nechtěl být v blízkosti Conita a nechtěl být 

ani na této planetě. Zvedl se v něm tak veliký odpor ke všemu, co ho obklopovalo, že se vrhl 

na výzkumníka, povalil ho a dal se na útěk. Ostatní Wraithové na něho s překvapením hleděli 

a žádný se ani nepohnul. Umělá strava jim zastřela smysly. 

„Zastavte ho!" vykřikl Conit dřív, než se zvedl ze země. 

Aiwe cítil, jak kolem něho proletělo pár omračujících střel. Jedna se mu otřela o ruku. 

Zakolísal, ale utíkal dál. Laboratoře znal dobře. 



„Felixi," vydechla žena za dalšími dveřmi, kterými proběhl. Vrhla se k němu a objala ho. 

Pokoušel se jí vykroutit, ale její sevření bylo drtivé. „Co tě to napadá, mazlíčku," říkala jemně 

káravým hlasem, zatímco pod jejím stiskem začal ztrácet dech. „Buď přece hodný chlapec, 

jako vždycky," uslyšel ještě, než ho obestřely mrákoty. 

Asuranská vědkyně ho nechala vyklouznout z loktů a vyčítavým pohledem přejela 

hromádku u svých nohou, ve kterou se Aiwe po jejím obejmutí proměnil. 

 

Probudil se připoutaný k lůžku. Omámeně zamrkal do ostrého světla nad hlavou. Chtěl 

zvednout ruku, ale jenom s ní bezmocně trhnul v širokých poutech. 

„Tak konečně vzhůru," popleskala ho Asuranka po tváři. Sklonila se nad ním a 

zkontrolovala, jestli si při pohybu nevytrhl jehlu zabodnutou v rameni. Spokojeně si sama pro 

sebe kývla a odešla, aniž by se na Aiweho ještě podívala. 

Ležel, díval se do vysokého bílého stropu a snažil se vzpomenout, jak se tam ocitl a co 

chtěl předtím udělat. Myšlenky se mu jedna za druhou topily v bublajícím moři té tekutiny, 

kterou mu vpravovali do těla. Unaveně zavřel oči. 

Z polospánku ho vytrhla bolest. Přes víčka mu do očí zase svítilo ostré světlo. Nemohl je 

rozlepit od sebe. V rameni a posléze i v kyčli, kam měl zavedeny jehly, ho pálila bolest jako 

rozžhavené železo. Známý hlas mluvil kdesi tak daleko, že mu nebylo rozumět. 

„Zvedej se," vrčel polohlasně Roan. Odstranil jehly, uvolnil Aiwemu popruhy a snažil se 

ho postavit. „Tolik času nemáme," pokračoval v samomluvě. „Za chvíli tady bude horko." 

Aiwe vrávoral a každou chvíli se opřel o lůžko. Roan vyhlédl ze dveří a netrpělivě na něho 

kývnul. „Musíme vypadnout. Ti tvoji noví přátelé tady chtějí použít něco speciálního." 

Aiwe k němu udělal dva kroky a zhroutil se na podlahu. Roan si jeho ruku přehodil přes 

rameno a vlekl ho prázdnou chodbou k východu. Ve dveřích Aiwe znovu zamrkal. Odpolední 

slunce mu svítilo přímo do tváře. 

„Máme štěstí, že Chars namaloval tak přesný plán." Roan si posunul Aiweho ruku na 

rameni, aby ho trochu víc postavil na nohy a postrkoval ho ven. 

„Nejde," mumlal Aiwe. „Nejde to." Udělal ze dveří jenom jeden krok a zarazil se. Před 

nimi se tyčilo silové pole. Roan ho složil vedle vchodu, zavřel za nimi a pak se vydal kolem 

budov, aby zjistil, kam až ochranné pole vede. Nebylo to dlouho, co se bez potíží oba 

s Brenem dostali do laboratoří. Průhlednou neprostupnou stěnu museli Asurané vztyčit 

v zápětí po jejich vstupu. 

Kostky laboratoří byly rozházeny na poměrně malém prostoru uprostřed s něčím, co 

vypadalo jako malý dvůr nebo širší ulice. 

Roan se dostal až na okraj volného prostoru. Před ním bylo osm metrů kamenité půdy, než 

pokračovala další řádka budov. Zhluboka se nadechl a prvním krokem zvířil prach z kamenů 

rozdrcených pod koly těžkých vozidel, které tudy často projížděly. 

„Ty jsi Roan, viď?" zarazil ho hlas po pár metrech. Pomalu se otočil. Conit vycházel z 

jedné z laboratoří a s hlavou nachýlenou na stranu si ho prohlížel. „Já si říkal, že jsme někoho 

přehlédli." 

Roan nezadržel uchechtnutí. „Přehlíželi jste mě dost dlouho. Naštěstí." 

Poslední slovo se ztratilo v hlasitém svistu a dunivé ráně. Těsně vedle štítu se kamení 

rozprsklo a prudce zabubnovalo na silové pole. Další rána byla přesnější. Šla rovnou do štítu. 

Roan se instinktivně přikrčil. Oči nespustil z Conita. 

Asuran stál poblíž otevřených dveří. Ani jedna rána s ním nepohnula. S mírným 

překvapením pohlédl nad hlavu a pak se obrátil dovnitř nejbližší budovy. Nevešel tam. Jenom 

se tam podíval a hned se zase otočil k Roanovi. 

„Myslíš, že nevíme o té lodi? Sledujeme ji od okamžiku, kdy se objevila v této soustavě. 

Dokud nás neohrožovala, nechali jsme ji být, ale jestli si přejí boj -," místo dokončení věty se 

usmál. 



„Kde je to vaše: Nikdo o nás neví, nikdo nás nenajde a nikdo nám nepomůže?" křičel 

Roan, aby byl slyšet přes bombardování, které se sneslo na štít a jeho okolí. Neviditelná 

zábrana se rozprostírala těsně nad budovami a končila v zemi asi metr od jejich vnějšího 

obvodu. 

Conit pokrčil rameny. „Jednou se to stát muselo,“ řekl polohlasně spíš pro sebe, než jako 

odpověď Roanovi. „Jen to načasování,“ povzdechl si. Jejich nedávno obnovené spojení 

s ostatními Asurany bylo znovu zrušeno. Ale tentokrát jim před zánikem dokázali poslat 

alespoň část informace o tom, co se stalo. Conit si dobře uvědomoval, že jeho vědecký tým 

má přesně vyhrazenou specifikaci, za kterou nedokáže jít. Všechny jejich nevelké síly byly 

zaměřeny na čtení a změny ve wraithském genetickém kódu. Podle pokynů z planety vzniku 

pracovali nejprve usilovně, pak polevili - kontrolovali výsledky a prováděli jenom nezbytné 

testy - v poslední době se výzkum znovu zintenzivnil. A pak – konec. Původní planeta byla 

zničena. Přísun nových pokusných subjektů ustal už kdysi dávno. A Conit ani nikdo jiný 

z laboratoří nebyl schopen opatřit další. K tomu by byli potřeba vesmírné lodi a důkladné 

zadržovací zařízení. Jediné takové zařízení měli na planetě a to nedávno vypovědělo službu. 

Byla jenom otázka času, než se subjekty rozprchnou. Než je bez zapnutého rušení najde 

někdo nepovolaný. 

Conit neměl strach o život, takové myšlenky mu byly cizí. Ale cítil potřebu dokončit práci. 

Přesně nad ním se o štít rozprskla poslední střela a všechno ztichlo. Roan stál uprostřed 

ulice s rukama v kapsách svého overalu. Aiwe se částečně vzpamatoval a s tichými kletbami 

se přesunul za roh tak, aby měl výhled na Roana i Conita. Opřel se o zeď. S rukama na 

kolenou se snažil ovládnout motolici. 

Wraith uprostřed cesty se pomalu a rozvážně pohnul. Třemi kroky se dostal k pravé straně 

prostranství a uvolnil tak střed. Zastavil se u Aiweho. 

Vedle štítu proletěla Šipka a materializovala dvě bledé bytosti v černých kožených 

pláštích. Aiwe se zatvářil překvapeně, když poznal Gariho a velitele wraithské lodi. Roan se 

na ně podíval a krátce přikývl. 

Štít jasně zazářil a zmizel. Z jedné z budov se rozlehl křik. Asuranský vědec vyběhl ven a 

vlekl za sebou Wraitha. Pustil ho na zem až před Conitem. Namířil na ležícího prst a zlostně 

prskl: „Vyřadil napájení štítu!“ Sklonil se a za límec zvedl zjevně otřeseného Wraitha. „Co sis 

myslel, Brene?“ syčel mu do obličeje. „Chceš umřít rychle? Postarám se, aby sis to užil.“ 

Pustil Brena zpátky na zem, narovnal se a už klidnějším hlasem pokračoval: „Za pár vteřin 

bude štít zpátky. Pracují na tom...“ Zjistil, že ho Conit očividně neposlouchá. Otočil se 

směrem, kterým se jeho nadřízený díval. 

Ace a jeho zástupce překročili pomyslnou čáru vymezující ochrannou zónu a blížili se 

k Asuranům. Za jejich zády štít blikl a znovu zahalil výzkumnou stanici. 

„Zajímavá situace,“ usmál se Conit. „Půjdeme přivítat hosty, Fortisi?“ prohodil směrem 

k druhému Asuranovi, překročil ležícího Brena a vyšel novým Wraithům v ústrety. 

„Vítejte ve Via dimidia,“ zavolal na ně. „Jsme rádi, že jste se rozhodli přidat se k naší 

vědecké práci.“ 

Wraithy a Asurany dělilo dvacet kroků, když se všichni bez zjevného důvodu zastavili. 

„Přišli jsme si pro ostatní našeho druhu. Vydejte nám je.“ Ace byl stručný. 

„Nebo co?“ ušklíbl se Fortis. 

„Vezmeme si je tak jako tak,“ zavrčel Gari. Podle jeho názoru se s Asurany neměli 

vybavovat, ale rovnou je zlikvidovat. Jeho velitel měl jiný názor. Chtěl stanici zachovat a 

zmocnit se výsledků výzkumu. Útok nařídil ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že je Via dimidia 

chráněna štítem. Upoutal pozornost. Dalším krokem bylo odstranění asuranského personálu. 

Roan pomohl Aiwemu dojít k wraithskému veliteli. 

„Zkoumali jste nás dost dlouho, nechte nás jít,“ řekl Aiwe. „Vaše snažení ztratilo smysl.“ 



Conit potřásl hlavou. „Bellata bude zklamaná. Jsi její oblíbenec. Vždycky o tobě mluvila 

tak hezky. A s tvými výsledky měla velký úspěch.“ 

„Tady jsi!“ Z blízkých dveří vyběhla Asuranka, která zastavila Aiweho útěk. „Tvoje testy 

nejsou u konce. Jejich přerušení ti může ublížit.“ Zastavila se vedle Conita a Fortise. 

Gari už nehodlal čekat. Pozvedl malý nástroj, namířil ho na vědce a stiskl aktivační 

tlačítko. Z úzkého otvoru vyletěl matně fialový paprsek. Proletěl Conitem aniž by mu 

způsobil nějakou újmu. Vedoucí vědeckého týmu se nepřestal usmívat. 

„Připojíte se k našim výzkumům,“ řekl spokojeně. „Nový materiál už byl více než 

potřebný. Doufám, že vaše loď má úplnou posádku. Můžou začít s přistávacím manévrem.“ 

Otočil se ke svým spolupracovníkům. „Poradíme si i bez pomoci.“ Další fialový paprsek mu 

projel tělem od ramen až ke kolenům, jak Gari pohnul přístrojem v ruce. Conit se rozesmál. 

„To lechtá,“ vykřikl nadšeně. 

Bellata měla na celou situaci jiný názor. S přimhouřenýma očima vykročila směrem ke 

skupince Wraithů. „Okamžitě přestaňte,“ rozkázala za chůze. 

Aiwe ji sledoval od chvíle, kdy se objevila ve dveřích, a teď si jako první všiml 

neznatelného pohybu její ruky. Z vlastní zkušenosti věděl, co v ní skrývá. Paprsek vycházející 

z malé hůlky působil hluboké rány a nesnesitelnou bolest a nastavený na nejvyšší výkon i 

zabíjel. Nebyl si jistý, jestli by dokázal zabít Gariho a jeho velitele, ale oslabené testovací 

Wraithy jistě. 

Gari se podíval na Bellatu a usmál se. Snad alespoň ta žena se ukáže jako protivník. 

Malým pohybem přepnul nástroj ve své ruce na další frekvenci. 

Ace stál s rukama volně spuštěnýma podél těla. Věděl, že Asurané nepřesáhnou vlastní 

nastavení, a tito byli naprogramování pouze na vědeckou činnost. Vše ostatní pro ně 

zajišťovali jejich bratři na zničené planetě. Spojení se přerušilo a skupinka před ním by 

neměla představovat hrozbu. Viděl, jak se otevírají dveře a další replikátoři vybíhají na 

prostranství. Za okamžik stál za Conitem tichý nehybný hlouček jeho spolupracovníků. 

Gari stiskl aktivátor a ostře bílý paprsek se zařízl do Conitova ramene. 

„Au,“ vyjekl. „To byla... bolest?“ zeptal se překvapeně. Sklopil pohled, aby si prohlédl 

ránu těsně pod klíční kostí. 

Z Bellatiny ruky také vyletěla střela. Zasáhla Gariho do levého boku. Překvapeně se na 

Asuranku podíval, přitiskl si na bok dlaň a mezi prsty se mu objevila černá krev. Přejel bílým 

paprskem zleva doprava celou skupinku Asuranů. Většině se bez hlesu oddělila horní 

polovina těla a než dopadla na zem, rozpadli se na původní deaktivované komponenty. 

Bellata a Fortis, každý na jednom konci, zůstali nedotčeni, přestože je paprsek zasáhl. 

Bellata znovu vypálila a zasáhla Gariho do ruky, ve které svíral nástroj. S výkřikem ho 

upustil. 

Fortis sebou trhnul a vykročil směrem k Wraithům. „Myslíte si, že jsme všichni stejní?“ 

řekl posměšně. „Nejsme,“ zamumlal spokojeně. 

Ace se sklonil pro nástroj. Těsně nad hlavou mu proletěla střela od Bellaty. Další se 

odrazila od kamene, odhodila nástroj stranou a na spánku wraithského velitele otevřela krvavý 

šrám. Ace se sesunul k zemi. 

Gari klečel na koleni a snažil se urychlit regeneraci. Po posledním zásahu Bellaty se 

nástroj dostal mimo jeho dosah. Odletěl k Aiwemu a Roanovi, kteří zůstali pozapomenuti. 

„Přepnout,“ zachraptěl Gari mezi krátkými nádechy. S viditelným úsilím se zvedl na nohy. 

Fortis stál u něho. Přimhouřil oči a jeho prsty se zaryly do rány na Wraithově paži. Gari měl 

pocit, že mu z ní každým okamžikem vytrhne kus masa. Bolest ho zbavila pohybu. Bellata  na 

něho pečlivě zamířila. 

Aiwe využil zdánlivé nepozornosti replikátorů a rychle sebral nástroj. 



„Pusť to,“ poručil mu Fortis. Bellata k němu otočila zbraň. Na okamžik zaváhala. Její 

oblíbený pokusný subjekt k ní zvedl svůj medový pohled. Automaticky se na něj usmála. 

Vždycky se na něho usmívala. Dokonce i tehdy, když při jejích pokusech omdlel. 

Aiwe si pamatoval, kde Gari měnil frekvenci paprsku. Stačil na to sotva znatelný pohyb 

prstem. I tak malý pohyb stačil, aby se Bellata vzpamatovala ze zasnění. 

„Pozor!“ vykřikl Roan. Chtěl se rozběhnout k Bellatě, ale po druhém kroku zakopl a 

sesunul se k zemi. 

Aiwemu ten okamžik stačil, aby klesl na koleno, natáhl ruce před sebe a aktivoval nástroj. 

Paprsek změnil barvu na oranžovorudou. Zasáhl Bellatu doprostřed těla. Překvapeně hekla a o 

krok couvla, aby udržela rovnováhu. Zamračila se na Aiweho a znovu proti němu obrátila 

zbraň. Prsty ji přestaly poslouchat. Pak jí zbraň vypadla z ruky. Bellata se začala kroutit. 

Vypadalo to, jako by se propadala sama do sebe. 

Fortis ještě stále držel Gariho, aby mu znemožnil pohyb, a čekal, až se Bellata vypořádá 

s pokusnými subjekty. Potom, co jeho kolegyni zasáhl barevný výboj, cítil, jak se jeho tělo 

mění, natahuje se směrem k Bellatě v nějaké pokroucené touze se s ní spojit v jeden celek. 

Jeho stisk povolil. Poslední co viděl, byly Bellatiny velké hnědé oči. 

 

Aiwe pořád držel nástroj před sebou v natažených rukách. Až když Fortis s Bellatou 

vytvořili ze svých těl kompaktní kouli, která se s narůstající hustotou stále zmenšovala, ruce 

mu klesly. Odtrhl oči z toho, co zbylo z posledních dvou asuranských vědců a natáhl se 

k Roanovi. Zvedl ruku, aby se ho dotknul, ale zarazil se. 

Roan ležel na zádech, nevidomýma očima se díval do nebe, pravou ruku měl podél těla 

otočenou dlaní vzhůru a levá mu částečně zakrývala hlubokou ránu v hrudi. 

„Roane?“ zašeptal Aiwe. 

Někdo si klekl vedle něho a Roana se dotkl. 

„Byl moc slabý. Nepřežil,“ řekl klidně Gari a vstal. Aiwe se také zvedl. 

„Jaký je další plán?“ zeptal se, když se mu podařilo odtrhnout oči od mrtvého přítele. 

Gari jenom kývl směrem, kde zůstal před začátkem boje ležet Bren. Právě se zvedal ze 

země. Letmým pohledem zhodnotil situaci a zmizel ve dveřích, ze kterých ho předtím Fortis 

násilím vytáhl. 

„Vypneme štít, posbíráme výsledky výzkumu a všechny další hodnotné informace, 

naložíme vás do lodi a pak zničíme to, co z tohoto místa zbylo,“ odříkával Gari nevýrazným 

hlasem. Jako na potvrzení jeho slov štít nad budovami blikl a zhasl. Obloha byla najednou 

plná Šipek, které přenášely wraithské vojáky z lodi. 

Gari rychle udělil rozkazy. Část vojáků s Brenem v čele se rozběhla k wraithským 

ubytovnám, ostatní prohledávali Via dimidia a shromažďovali všechno vybavení, které 

nebylo přivařené k podlaze. Zástupce velitele vešel do budovy, kde se nalézalo ovládání 

ochranného štítu. Spokojeně se usmál. ZPM připojené na hlavní ovládací panel celé stanice se 

zdálo neporušené a plně funkční. Na jeho pokyn ho vojáci vyprostili a odnesli k dalšímu 

shromážděnému vybavení. 

Gari zůstal v opuštěném velíně. Ještě jednou se rozhlédl. Jeho pozornost upoutala 

neznatelná spára v jedné ze zdí. Když se k ní přiblížil, otevřel se před ním vchod do malého 

skladu. Namátkou otevřel několik beden. Nic ho nezaujalo. Běžného jednorázového vybavení 

laboratoří bylo na lodích jeho velitele více než dost. Už se chtěl otočit k odchodu, když mu 

pohled padl na krabici trochu jiného tvaru. Pootevřel její víko, zase ho zaklapl, vzal krabici a 

odnesl ji na prostranství. 

Jedna ze Šipek se právě chystala dematerializovat připravený náklad. Přidal krabici na 

hromadu a mávnutím přivolal další Šipku pro vlastní transport. 

 



Ace zamrkal do večera, který se nepozorovaně snesl na Via dimidia. Nad sebou uviděl 

jednoho z vlastních vojáků. Zaka. Prsty si přejel po ráně na spánku. Hlava ho ještě bolela, ale 

rána se hojila rychle. Už po ní zbývala sotva jizva. Zvedl se na nohy a rozhlédl se. Spokojeně 

kývl na svého zástupce dřív, než se Gari nechal přenést na loď, aby dohlížel na uložení 

ukořistěných věcí. Zak ustoupil, když se jeho velitel zvedl, a odešel za svými dalšími 

povinnostmi. Až ho bude velitel potřebovat, zavolá ho. 

Aiwe stál stranou a oči mu těkaly sem a tam, jak se snažil sledovat všechno dění kolem 

sebe najednou. Jeho pozornost zrovna nejvíc poutal velitel. Převzal od jednoho ze svých 

vojáků úložiště dat s připojeným ručním rozhraním pro sledování údajů, zběžně se na něj 

podíval a ustoupil stranou, aby nestál v cestě dvěma Wraithům vlekoucím veliký panel 

z jednoho z operačních sálů. 

Ace se zastavil u Aiweho a zadíval se na tři své vědce, kteří právě zavírali stále se 

zmenšující kuličku z Bellaty a Fortise do poloprůhledné kostky, kde bylo umístěno zadržovací 

pole. 

„Než opustíme tuto soustavu, pošleme je na jejich poslední cestu,“ řekl velitel směrem 

k Aiwemu. Na jeho tázavý pohled dodal: „Do místního slunce.“ 

Aiwe jenom přikývl. Kulička mu zmizela z dohledu. Velitel vedle něj listoval v datech na 

úložišti a občas zvedl hlavu, aby zkontroloval postup při transportu všeho důležitého z Via 

dimidia. 

 

Ace z můstku sledoval setkání s jednou ze svých spřátelených lodí. Před týdnem se s její 

královnou dohodl na předání části nákladu a všech zachráněných Wraithů z Via dimidia. 

Většina z nich už nabrala dost sil, aby mohla rozšířit neúplnou posádku této královny. Boje o 

pastviny byly stále horší a běžného personálu i důstojníků se začínalo nedostávat. Pohrával si 

s myšlenkou, že na své lodi nechá Aiweho, ale nakonec se rozhodl, že ho na druhou loď pošle 

také. Ve svém rozhovoru s královnou jí ho doporučil jako spolehlivého a dostatečně 

zvídavého na vědeckou práci a případný další postup. Věřil, že při příštím setkání se s Aiwem 

setká jako velitel s velitelem. 

Jeho zástupce byl v hangáru. Organizoval přesun materiálu a také se s ním chtěl Aiwe i 

ostatní zachránění Wraithové rozloučit. To zástupce pod jménem Gari přinesl ‚testovacím 

subjektům‘ naději. Byl první, s kým se setkali, a on je také nakonec dokázal zbavit obojku 

s potupným označením ‚pokusný subjekt číslo...‘. 

Ace se mírně usmál. Na můstku kromě něho nikdo jiný nebyl. Naposledy se podíval na 

monitor přenášející obraz z blízkého okolí lodi a znovu sklopil oči k datům získaným ve Via 

dimidia. 

Nebylo jich tolik, v kolik doufal. Replikátoři ukládali jenom kusé informace o průběhu 

testů. O samotné funkci těchto specializovaných vědců získal údajů dostatek. Byli vytvořeni 

jako nevýznamné odloučené pracoviště s velice omezenými možnostmi. Veškeré pokyny i 

pomoc měly do Via dimidia přicházet z domovské planety Asuranů. Vědci sami byli sestaveni 

pouze pro laboratorní práce. K hodnocení vlastní činnosti měli jenom omezené schopnosti a 

všechny nové postupy přicházely zvenčí. Pokud nebylo dáno jinak, opakovali stále poslední 

pokyny. Po nedávném zničení planety replikátorů zůstala malá skupinka úplně odříznutá a 

v podstatě odsouzená ke zkáze. Ace a jeho posádka všechno jenom urychlili. 

Velitel se ušklíbl. Žádné velké vítězství. Asuranští vědci byli mnohem křehčí, než jejich 

bratři na domovské planetě. I tak se nástroj, který k jejich likvidaci dlouho sestavoval, rozpadl 

po posledním Aiweho výstřelu. Při střetu s Asurany v plné síle, by neměl žádný účinek. 

Znovu vyhledal údaje o pokusech. Při pečlivém studiu z nich možná vytáhne několik 

důležitých informací. Ale taková práce bude chtít mnohem víc času. 

„Veliteli.“ Zástupce stál uprostřed můstku a čekal, až si ho Ace všimne. Když k němu 

zvedl oči, pokračoval: „Všichni Wraithové z Via dimidia a určený materiál byl přesunut. 



Šipky se vrátily na svá stanoviště. Královna si s vámi ještě přeje mluvit,“ kývl k blikající 

kontrolce. 

Ace spokojeně přikývl a zapnul přenos z blízké lodi. 

 

 

 

Latinsko-český slovník přibližný :) 

Via dimidia – na půl cesty 

Felix – šťastný 

Conit – bolehlav 

Bellata – bojovnice (možná varianta Bellatrix) 

Fortis - silný 

 

 

 

 

 



47. Staré pověsti wraithské 3 : O velkých kočkách 

Nadine se pohodlně usadila u malého stolku s notebookem. Nohy natáhla daleko před sebe 

a položila si je na nízkou stoličku. Naposledy se rozhlédla po svém pokoji. Usmála se na 

starou knížku v papírových deskách, které častým používáním ztratily svou původní tmavou 

barvu. Jako už několikrát ji napadlo, jaký je div, že se ten starý papír už dávno nerozpadl nebo 

ho někde neztratila. Možná tak dlouho vydržel proto, že skrýval jedno z jejích nejmilejších 

vyprávění. Zadívala se na otevřený prázdný soubor na obrazovce před sebou a svou první větu 

dalšího vyprávění začala tak, jako kdysi ve starém překladu pan Kiplling. Jenom označení 

místa se změnilo: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O velkých kočkách 

 

Dusno bylo ten večer v Protilehlých horách. Kočičí máma s plavě zlatým kožichem se 

probudila už před chvílí, ale ještě pár okamžiků ležela se zavřenýma očima a užívala si klidu, 

než se probudí koťata. Nastražené uši otáčela do všech stran, aby včas zachytila možné 

nebezpečí. Doby, kdy se mohla horami toulat bez obav, se jí občas vkrádaly do snů, ale 

vědomě už si je nepamatovala. 

Lehký šramot poblíž vchodu ji zvedl na nohy dřív, než úplně otevřela oči. Levé ucho jí 

škublo, když uslyšela, jak se s rozmrzelým mňouknutím probudila drobota. Jeden kocourek a 

dvě kočičí holčičky se vrávoravě zvedali na velkých tlapkách a klepali hlavičkami. 

Zvuky zvenku zesílily a koťata zmlkla. Zůstala nehybně stát a jen nepatrné mrskání konců 

ocásků značilo, že znervózněla. Kočičí máma tichounce postoupila o krok dopředu a zavětřila.  

Než se nad vchodem do doupěte objevila první tykadla, popadla jedno z mláďat a 

následována ostatními vyběhla ven. Tryskem proběhla mezi velikými brouky, a než se 

vzpamatovali, zmizela i s kotětem v lese. Pomalu ho odložila na polštář z mechu, ohlédla se, 

lehla si a stále rychle oddechujíc si začala olizovat zadní nohu. Jeden z brouků po ní seknul 

kusadly a do drobné ranky vypustil paralyzující jed. 

Kotě v mechu se oklepalo a pohodlně se uložilo u mámy k doušku mléka. 

Kočka zastříhala ušima a zvedla hlavu. Nedaleké křoví zašustilo a mezi stébly trávy se 

objevila další dvě koťata. Kočka ještě chvíli sledovala okolí a čekala, až se mláďata napijí. 

Les kolem byl tichý a ona se pustila do očisty malých klubíček u svého břicha. 

 

Veliký černý kocour se přikrčil do kapradí a jeho zlaté oči pozorně sledovaly malou 

mýtinu uprostřed lesa. Kočka se třemi mláďaty se tam ráno uložila k odpočinku. Teď už se 

slunce přehouplo přes poledne a na mýtině se stále nic nehýbalo. 

Kocour se během dne několikrát vrátil, aby tichou skupinku pozoroval. Poslední setkání 

s jednou rozzuřenou kočičí mámou ho stálo roztržené ucho a hluboký šrám hned vedle oka. A 

také v něm zanechalo pocit respektu, který ho nutil pozorovat kočku jenom zpovzdálí. 

 Když se podvečerní stín lesa doplazil až ke zlatým ležícím klubíčkům, už nedokázal 

odolat. Zlehka tiše našlapoval mezi spadaným jehličím a červenými kapkami jahod. Dva 

kroky od kočky se zastavil a zavětřil. Před ním se nic nepohnulo, jenom propadlý hrudník 

kočičí mámy se občas zachvěl mělkým dechem. 

Kocour zavadil nosem o mláďata. Dvě zůstala k jeho dotyku netečná, třetí tichounce 

vypísklo. Stáhl se a sledoval matku, ale ta se ani nepohnula. Vzal živé kotě za kůži na krku, 

odnesl ho pod nejbližší keř a téměř neznatelné lupnutí drobounké páteře ukončilo jeho život. 

Kocour pod keř odnesl i dvě zbývající koťata a pustil se do něčeho, co by možná nazval 

malou svačinkou. Stále přitom sledoval kočku. Díky novému druhu brouků bylo potravy 



málo. Brouci sami o sobě byli sice výživní, ale jejich lov byl náročný a nebezpečný. Kocour si 

zatím troufal jenom na opozdilce z dosahu hejna. 

Kočka se za celou dobu ani nepohnula, ale náznak dechu jí stále pozvedal žebra. 

Kocour se důkladně jazykem očistil a pak jím přejel i po kočce. Pečlivě jí ze srsti a kůže 

odstraňoval všechny stopy po mrtvých mláďatech. 

 

Po dvou letech kočičí máma odpočívala natažená na velkém kameni a nechávala si 

prohřívat kožich odpoledním sluncem. Velká moucha jí bzučela kolem ucha a nutila ji každou 

chvíli s ním zatřepat. Ale ani tak se kočka nenechala vyprovokovat k ústupu. Dokud na kámen 

svítilo slunce, nehnula se z něj. 

S večerem se protáhla, hlasitě zívla a loudavě se vydala ke skalám. Už tam na ni čekali 

kocour a tři velká černá koťata. Ráno se společně vypravili na lov a teď se spokojeně olizovali 

a černá srst se jim blýskala při každém pohybu. Kocour byl černý bez nejmenší poskvrnky, 

ale koťata po matce zdědila pár zlatých a našedlých flíčků. Díky nim se ve skalách a 

jeskyních ztrácela ještě lépe, než jejich rodiče. 

Kočka se každého dotkla nosem na přivítanou a následovala je do jeskyně, která se stala 

jejich domovem. 

Černého kocoura potkala kdysi v její dávné minulosti potom, co jí zranil nový velký hmyz. 

Kocour ji chránil a nosil jí jídlo, dokud se neuzdravila. Od té doby byli spolu. O svoji stravu 

se dál starala sama. To, čím se živil její druh a mláďata, ona jíst nemohla. Pokoušela se 

nasoukat brouka, kterého jí kocour přinesl, do žaludku, ale nikdy tam dlouho nevydržel. A 

každý takový pokus odnesla záchvatem malátnosti. Všichni se s tím smířili. Kočka lovila 

v lesích jako celý svůj život a kocour koťaty prolézali jeskyně a hledali slizký ale výživný 

hmyz. Scházeli se večer, aby spolu odpočívali a užívali si posledních chvil, kdy je rodina 

pohromadě. Mláďata rostla a rychle se osamostatňovala. Toto byl třetí vrh zlaté kočky 

s černým kocourem. Pokaždé byla čerstvě narozená mláďata větší než ta předešlá. 

Ještě jednou se jeskyní neslo tiché pískání malých černých klubíček, když se drala 

k nejvýhodnější pozici u mámina břicha. Po týdnu, kdy mohla kočka čtvrtý vrh opustit, 

zmizela na jedné ze svých výprav za potravou. 

Kocour stál na prahu jeskyně kam nesměl, dokud nedostal od kočičí mámy svolení, a díval 

se, jak se k němu nemotornými přískoky ženou čtyři zuřivě pištící černé příšery. Pomalu se 

otočil a vedl je dál do jeskynního labyrintu. Naučí je lovit brouky, jako všechna ostatní 

mláďata. Pak se vydá hledat jejich matku. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Oficiální zpráva z pátrání po zoologovi Tinsteru Ostarividovi 

Na základě oznámení o ztrátě spojení se známým zoologem Tinsterem  Ostarividem 

provedla hraniční hlídka pátrání na jeho poslední udané pozici v Protilehlých horách. 

Byl nalezen tábor vědce s mapou, kde byla vyznačena místa, kam se zoolog chystal na svá 

pozorování. Hlídka v okolí tábora neobjevila po Ostarividovi žádné stopy a vydala se ho 

hledat na místa označená na mapě. Na druhém vytipovaném místě hlídka nalezla torzo těla 

vědce. Podle ohledání byl napaden brouky živojedy, kteří z něj vysáli veškerou životní 

energii. Vedle těla bylo nalezeno zařízení na záznam obrazu a zápisník s poznámkami o 

pozorování živojedů a dalších živočišných druhů obývajících Protilehlé hory. 

Obrazový záznam odhalil výskyt nové kočkovité šelmy, která se při lovu specializuje na 

lov živojedů. Jedná se o velkou černou kočku s hnědými a zlatými skvrnami, kterou Ostarivid 

pracovně nazval ‚jeskynní kočka broukožroutská‘. 

 

Popis obrazového záznamu: 



Obraz ukazuje horskou louku se skalami v pozadí. Na louce se objevuje malá zlatavá 

kočkovitá šelma lovící drobné hlodavce. Plně zaujata hledáním potravy si nevšimla, že se k ní 

od skal přibližuje čelo velkého hejna hmyzu. (Brouci živojedi se na záznamu jeví podstatně 

větší než exempláře dosud zkoumané v přísně zabezpečeném prostředí laboratoří). Šelma si 

jich všímá až ve chvíli, kdy je na útěk pozdě. Její obrana je nedostatečná a po krátkém boji je 

z ní vysáta veškerá energie. Mezi stébly trávy zůstává ležet pouze vysušené tělíčko v takovém 

stavu, jaký známe z jiných útoků živojedů. Brouci se pohybují loukou pryč od zoologa 

pořizujícího záznam. Než zmizí poslední jedinec dochází v čele hejna ke zmatku a všichni 

živojedi se rozbíhají po okolí. Od skal přichází veliký černý kocour. Jakmile se přiblíží 

k živojedům, skáče na jednoho z nich a rozkusuje mu tvrdé krovky. Někteří brouci se do něj 

snaží zakousnout, ale jejich počínání nemá na kocoura žádný účinek. Se zlostným skřekem je 

setřásá a klidně dojídá jejich uloveného druha. Tato šelma si očividně vytvořila obranné látky 

proti útokům živojedů a brouci se stali její primární potravou. 

Po odchodu hmyzího roje Ostarivid následuje černého kocoura až ke komplexu jeskyní ve 

skalách. Dovnitř nevstupuje, ale do deníku hned na místě zaznamenává, že v jeskyních se 

pohybuje podobných zvířat větší množství. Soudí tak podle zvukových signálů, kterými se 

velké kočkovité šelmy dorozumívají. 

Obrazový záznam pokračuje odchodem vědce od skal. Na louce je překvapen velkým 

rojem živojedů. Záznamové zařízení padá do trávy a na krystal se nahrává rychlý a bolestivý 

konec významného zoologa. 

 

Dodatek k záznamu označený jako „PŘÍSNĚ TAJNÉ“: 

Na posledním záznamu je patrná vysoká postava humanoidního typu s dlouhými bílými 

vlasy , která bere zařízení prsty s černými nehty a vypíná ho. Podle pátrání tajné skupiny 

VLPH (Výskyt lidí v Protilehlých horách) je možné, že se jedná o příslušníka zakázané sekty 

Wraithů, kteří žijí v Protilehlých horách a provádějí neschválené manipulace s DNA lidí i 

jiných tvorů. Tento záznam byl předán VLPH a následně byl ze záznamového zařízení 

Tinstera Ostarivida vymazán. 

 

Závěr oficiální zprávy: 

Komise určená k prozkoumání nashromážděných údajů z poslední výpravy zoologa 

Ostarivida vzala na vědomí nový druh predátora – tzv. velkou „jeskynní kočku 

broukožroutskou“ a nadále NEDOPORUČUJE další pátrání a výzkum v Protilehlých horách 

z důvodu vysoké nebezpečnosti celého území. Protilehlé hory budou nadále označeny jako 

zakázaná oblast a Hraniční hlídky všechny narušitele neprodleně zadrží a posléze předají 

vyšetřovatelům k dalším právním úkonům. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

V Protilehlých horách se s přicházející nocí prodlužovaly stíny. Kocour spokojeně olízl 

hlavičku nejbližšího kotěte. Všechna čtyři mláďata z posledního vrhu bez problémů přešla na 

pevnou stravu složenou převážně z velkého hmyzu. Ještě pár dní, ještě pár úspěšných 

loveckých výprav, a kocour je bude moci opustit. Postarají se o sebe sama. Poodešel 

k jedinému východu z jeskyně a uložil se mezi kamením. Koťata se přitiskla k sobě a po 

náročném dni rychle usnula. Kocour ještě chvíli ležel s hlavou zdviženou a nasával chladný 

večerní vzduch. Ještě pár dní a půjde si najít novou družku. 

 

Nadine sebou trhla. Prásknutí, které bylo slyšet za dveřmi, nemohlo být od dveří zavřených 

průvanem. Tak dveře na Atlantis nefungovaly. Vstala a zvědavě vyhlédla do chodby. 

„Co se stalo?“ zeptala se. 



Andoriel se shýbala, aby posbírala rozsypané tablety. Hrnek se kutálel opodál a káva z něj 

vytvořila louži právě před Nadinými dveřmi. Erin postávala na druhé straně chodby a 

zamračeně sledovala kamarádku. 

„Ale nic,“ mumlala Andoriel odpověď mezi tichými nadávkami. „Jenom jsem si toho 

naložila moc.“ Narovnala se a upravovala hromadu tabletů v náručí.  

„A je po kafi,“ povzdechla si. Varovně se podívala na Erin. „Mlč!“ řekla jí přísně. 

Erin jen pokrčila rameny, kývla na Nadine a vykročila dál chodbou. 

Nadine stála mezi otevřenými dveřmi a musela se začít smát. Obě knihovnice mizely za 

nejbližším rohem. Ještě než se jí ztratily z dohledu, Andoriel znovu zavrávorala. Snažila se 

získat ztracenou rovnováhu a oběma rukama chytala hromadu, která se jí v náručí rozjížděla 

do všech stran. 

Nadine sklopila pohled před vlastní dveře, pobaveně zavrtěla hlavou a šla si do pokoje pro 

komunikátor. Zavolat úklid jí netrvalo dlouho. Zároveň zjistila, že Samantha je ve své 

kanceláři. Stáhla nový soubor, pečlivě překročila nepořádek na chodbě a vydala se k řídící 

místnosti. Malá procházka jí udělá dobře. 

 

 

 

 

 



48. Vizuri anataka 

 „Teylo?“ 

Andoriel stála mezi dveřmi s hlavou na stranu a zaraženě se dívala Athosianku, snažící se 

rychle zahnat z očí slzy. 

„Přijdu později,“ řekla Ája. Otočila se k odchodu, když ji zarazil Teylin hlas. 

„Zůstaň, prosím. Potřebuji si s někým promluvit.“ 

S nádechem se otočila a vkročila do Teylina pokoje. Původně chtěla nabídnout malou 

procházku nebo výlet Jumperem, ale zůstaly sedět na Teylině široké posteli a probíraly další 

možnosti, kde by ještě mohly hledat ztracené obyvatele Athosianské vesnice. 

„Škoda, že ti nepomohl ten věštec,“ trochu se zamračila Andoriel. „Neznáš ještě nějakou 

pověst, která by nám poskytla nějaké vodítko?“ 

Teyla zavrtěla hlavou. 

„Je to marné. Všechno. A tolik bych si přála, aby moje dítě poznalo otce.“ S povzdechem 

položila ruku na vystupující břicho. „Kannan by byl tak šťastný. Těšil se možná víc, než já. 

Tolik věcí by mu mohl ukázat. Zná tolik příběhů, pohádek, bájí -,“ Zvedla hlavu a zadívala se 

někam ke stropu místnosti. 

„Bájí,“ opakovala polohlasem nepřítomně. 

Andoriel mlčela a cítila, jak se v ní opatrně zvedá vlna naděje. 

Teyla se usmívala. Dvakrát rychle za sebou mrkla a vrátila se pohledem k Andoriel. 

„Máme krásnou báji o studni,“ začala vyprávět bez nějakého předchozího vysvětlení. 

„Praví se v ní, že na tajném místě, v hlubinách nad mraky, se skrývá začarovaná studna. Její 

voda má kouzelnou moc. Kdo se jí napije, tomu splní jeho přání. Ale studnu hlídá stvůra. 

Jenom ten, kdo správně odpoví na otázku stvůry, může se napít ze studny. Když neodpoví a 

odejde, stvůra ho nechá na pokoji. A když odpoví špatně, stane se pro stvůru potravou.“ 

Andoriel se neudržela a mezi rty jí vytryskl trylek smíchu. 

„Stvůr tady máme plnou galaxii. Jenom nekladou žádné otázky a rovnou nás sežerou,“ 

řekla na vysvětlenou Teylina tázavého pohledu. 

Athosiance to tolik zábavné nepřipadalo. Ruce jí klesly do klína a na chvíli sklonila hlavu. 

„Takto jsem o tom nikdy neuvažovala,“ řekla zamyšleně. „Ale stejně.“ S nádechem se 

narovnala. „Nikdo neví, kde tu studnu hledat. Bližší určení se v báji nezachovalo.“ 

„Hlubiny nad mraky?“ ujistila se Andoriel, že si správně zapamatovala pozici záhadné 

studny. „Pokusím se něco najít v knihovně. Erin je na takové věci expert, třeba bude vědět 

ona, o co by se mohlo jednat.“ Vstala a chystala se k odchodu. U dveří se ještě zarazila a 

otočila se. 

„Jestli se nám podaří něco takového najít,“ začala váhavě, „mohly bychom tě s Erin 

doprovázet? Vím,“ pokračovala rychle, „že plukovník Sheppard, tě samotnou nepustí. Určitě 

bude chtít jít s tebou. Stejně jako Ronon a Rodney. Ale studna přání...,“ nechala poslední větu 

viset ve vzduchu a zadržela dech. 

„Mluvíš o tom, jako by to byla hotová věc. Nikomu koho znám se nepodařilo najít studnu 

plnící přání. Mnoho lidí z různých světů ji hledalo. Nevím o nikom, kdo by uspěl.“ Teyla 

poposedla, aby ulevila otékajícím nohám. „Jestli se vám podaří najít to místo,“ řekla 

slavnostně, „půjdeme ke studni přání všechny tři.“ Z jejích úst to znělo jako slib a přísaha 

zároveň. 

Ája se usmála, kývla na pozdrav a odešla. 

 

 „Pokusila jsem se tu báji ve zkratce popsat,“ přisunula Andoriel k Erin notebook. „Aspoň 

to nejdůležitější,“ pokračovala.  

Erin otevřela soubor a trochu povytáhla obočí. 



„Opravdu toho moc není,“ pokrčila nos. Necelá stránka textu rozděleného heslovitě do 

bodů, to bylo hodně málo informací k nalezení správného místa v celé galaxii. 

„Bohužel,“ povzdechla si Ája. „Jiný zdroj než Teylinu paměť nemáme.“ Dívala se, jak se 

Erin mračí na obrazovku. „Můžu tě tu s tím nechat?“ 

„Jasně,“ zamručela Erin. Oči spustila z monitoru jenom proto, aby sáhla po hromádce 

tabletů a přisunula si je blíž k sobě. 

Andoriel přešla do jiné části knihovny. Už před dvěma dny slíbila Radkovi, že mu najde 

údaje o rozvodech energie v podmořské části Města. Viděla je na jednom z tabletů, ale když 

ho začala hledat, nebyl nikde k nalezení. Včera se začala vyhýbat Radkovým ublíženým 

pohledům a pátrání po ztraceném tabletu věnovala každou volnou chvíli. 

Večerní stíny se tiše vkradly do koutů knihovny, polehávaly na podlaze a vyděšeně prchaly 

před rozsvěcujícími se světly. 

Erin si protřela unavené oči. Otočila se, aby viděla na druhou knihovnici. 

Andoriel se mechanicky usmála na desátníka, který odcházel s válečným románem 

v podpaží, a zamyšleně sklopila pohled k pultu sotva se za ním zavřely dveře. Vzala hromadu 

složek a přenesla ji na odkládací stolek pro nezařazené dokumenty. Otočila se zpátky a nahlas 

zaklela. Dlouho hledaný tablet se celou dobu skrýval pod právě odnesenými složkami. 

Zkontrolovala, že se opravdu jedná o správné informace, a rozběhla se do Radkova pokoje. 

 

„A proč se nezeptáš kamaráda?“ chtěl vědět Radek Zelenka. 

„Vždyť se tě ptám,“ nechápala Andoriel. 

Oba měli takovou radost z nálezu tabletu, že to šli do jídelny zapít hrnkem pozdní kávy. 

Seděli u okna na terasu a dívali se ven na světla Města. 

Radek se potěšeně usmál, ale hned svůj dotaz upřesnil: „Myslel jsem kamaráda, pro 

kterého je galaxie Pegas domovem od jeho vzniku někdy před stovkami let. Kolik je vlastně 

tvému přerostlému příteli?“ 

Andoriel pokrčila rameny. 

„Tak akorát. Kdo by to počítal?“ Podepřela si bradu pěstmi, lokty opřela o stůl před sebou 

a zamračila se před sebe. „V hlubině nad mraky. Co to může být?“ 

„Cokoli,“ pokrčil Radek rameny. „Třeba Hvězdná Brána na orbitě nějaké planety s velkou 

oblačností. Nebo se stěny obrovské sopky někde zvedají tak vysoko, že přes ně mraky 

nepřelétnou a v jejím jícnu je studna ukrytá. Nebo –„ zarazil se, „něco jiného,“ dodal po 

chvíli. 

„Cokoli. To je ten správný výraz,“ řekla Erin a přitáhla si další židli k malému stolku, u 

kterého seděli. „Za celý den jsem nezjistila vůbec nic. Žádná hlubina nad mraky zřejmě podle 

Antiků neexistuje. Stejně tak, jako podle nich neexistuje žádná studna přání.“ 

 

Teyla se převalovala na lůžku. Hledala nejvhodnější polohu pro odpočinek a nemohli se 

s dítětem dohodnout, která pro ně bude nejlepší. 

Konečně usnula. 

Ráno se nechápavě dívala na blok vedle své postele. Mnoha rychlými tahy v něm byla 

načrtnuta pro ni úplně neznámá slova: vizuri anataka. 

Za půl hodiny už vstupovala do knihovny a rozhlížela se po jejích strážkyních. 

„Tady,“ položila na pult blok a poklepala prstem na podivné výrazy. „Vůbec nevím, jak 

jsem k tomu přišla, ale písmo je moje.“ 

„Chmm,“ zamumlala Andoriel. „A co to má být?“ 

„Nemám tušení. Před usnutím jsem se snažila vzpomenout si na podrobnosti té báje, ale už 

se mi nic nevybavilo. A ráno jsem našla tohle.“ 

„Vizuri anataka,“ přečetla Erin pomalu nahlas. „Něco mi to připomíná. Vydrž.“ A zmizela 

za rohem. 



Teyla a Andoriel se dívaly do místa, odkud by se měla vynořit a chvíle se prodlužovala. 

Ája se začala přehrabovat v objednávkách na vědecké publikace ze Země a Teyla 

přešlápla. Měla hlad. 

„Až něco najdete, budu v jídelně,“ řekla a zmizela z knihovny. 

Andoriel jenom zamávala s nosem přilepeným k monitoru. 

 

„Vlastně to byla náhoda,“ vysvětlovala Erin za hodinu nad čajem a toastem. „Prohnala 

jsem ta slova naší překladovou databází a omylem jsem odklikla místo Pegasské části tu 

z Mléčné dráhy. No, a je to svahilština.“ Spokojeně se rozhlédla po Teyle a Áje. 

„Svahihtinha? Cho to jhe?“ Teyla jenom huhlala s ústy plnými trochu netradiční snídaně 

namíchané ze všeho, co v jídelně našla. 

Andoriel se rozesmála. 

„Teyla zná svahilštinu a ani o tom neví? A co to vlastně znamená – vizuri anataka?“ 

zeptala se a hned Erin pohybem ruky zarazila. „Budu hádat: Studna přání.“ 

Erin se na ni zaškaredila. Ája to uhodla dřív, než jim ten objev stačila sdělit sama. 

„Vizuri anataka je svahilsky studna přání,“ potvrdila. „Když jsem to zjistila, pátrala jsem 

v Pegasu po společnosti, která by používala nějaký podobný jazyk. Chvíli to trvalo, ale našla 

jsem jednu odpovídající planetu. Má to jenom jeden háček,“ nadechla se, než pokračovala. 

„Ta planeta je podle databáze opuštěná.“ 

„Databáze Antiků se může za ta tisíciletí od skutečnosti lišit,“ namítla Andoriel. 

„To může. Ale já nemluvím o databázi Antiků. To je z databáze misí. Už jsme tam byli. 

Našli jenom neúplné nápisy ve skalách.“ Erin se zamyslela. „Podle fotek to bylo vlastně jen 

pár shluků písmen, které někdo označil za podobné svahilštině.“ 

„Mohly bychom dostat povolení k prozkoumání nápisů?“ zeptala se Andoriel a očima 

těkala z Erin na Teylu a zpátky. 

„Proč ne?“ usmála se Erin. „Už jsme je párkrát dostaly.“ 

 

Ronon trhnutím odstranil poslední dlouhou a houževnatou travinu, namotanou na kole 

MALPu. Rodney už zadával zpáteční adresu, aby přístroj mohli poslat zpět. Tráva na planetě 

se shluky písmen ve skalách byla silná a pevná a nejvyšší rostla kolem Brány. Bylo zřejmé, že 

portál určený k cestování mezi světy nikdo pravidelně nepoužívá. 

Stejně silně a pevně vypadaly stromy, které rostly opodál, a rozložité keře plné dlouhých 

ostrých trnů. 

Vydali se směrem ke vzdáleným horám. Vzduch měl vyšší obsah kyslíku a tak byl jejich 

postup plný dobré nálady. 

„Vítejte, poutníci, na plan-,“ John Sheppard rozpažil ruce. Otočil se za chůze kolem dokola 

a zůstal stát před malým hnědým človíčkem, který se vynořil kdoví odkud a zastoupil mu 

cestu. 

„Na planetě plné překvapení,“ dokončil John mumlavě načatou větu. Spustil ruce k tělu. 

Hnědých lidiček bylo víc. Postupně se objevovali kolem výsadku z Atlantis. Mlčeli, tvářili 

se vážně, nedávali najevo nepřátelství, ale svým rozmístěním lidem bránili v dalším postupu. 

Teyla se po nich rozhlédla 

„Neublížíme vám,“ otočila se k tomu nejbližšímu. „Hledáme studnu přání. Vizuri 

anataka.“ 

„Kipekee na mimba,“ zašeptal človíček s téměř posvátnou úctou, když si Teylu pozorně 

prohlédl. 

„Kipekee na mimba,“ opakovali ostatní a rozestoupili se, aby lidem uvolnili cestu. 

„Nevím sice, co to znamená, ale je jasné, že jsi udělala dojem,“ otočil se k Teyle John. 

Hnědí lidičkové se na něho podezřívavě podívali. 



Jeden z hnědých Andoriel chytil za ruku a upřeně se jí zadíval do obličeje. Vrásky na čele 

se mu skládaly do neuvěřitelných vzorů. 

„Waliochaguliwa adui,“ řekl, když jí po dlouhém zkoumání pustil ruku. „Pia kipekee.“ 

Kolem Erin stálo hnědých lidiček hned několik. Žádný z nich se jí neodvážil dotknout. 

Obcházeli ji uctivým obloukem a vykřikovali další nesrozumitelná slova. Andoriel jich pár 

pochytila: Mchawi na kipawa, kwa macho fedha. Kipawa se opakovalo často. 

Ája pomalu sáhla do kapsy a ťukla do elektronického zápisníku. 

„Ještě že jsem s sebou vzala tohle,“ řekla polohlasně. Chvíli něco studovala na malé 

obrazovce a pak potřásla hlavou. 

„Vlastně neříkají nic důležitého.“ Podívala se na Teylu. „Ty jsi jedinečná a těhotná.“ 

Otočila se k Erin a pokračovala raději telepaticky: „Ty jsi čarodějka s Darem, ta se 

stříbrnýma očima.“ Nevěděla, jestli by byla Erin ráda, kdyby to řekla nahlas přede všemi. 

Podle Erininy reakce poznala, že se pro telepatii rozhodla správně. 

„Ty jsi taky zvláštní, Erin“ řekla nahlas diplomaticky. Nad dalšími výrazy se trochu 

zarazila. „Já jsem -“ Nadechla se. Moc se jí do toho nechtělo, ale nakonec to řekla nahlas: „ Já 

jsem vyvolená nepřítelem.“ 

„No jasně,“ vyprskl John. 

„Kuwa kimba,“ řekl mu vážně jeden z hnědých. 

Andorieliny prsty přejely po displeji. 

„Máš mlčet,“ usmála se na Johna. Otočila se k lidičkám a pokusila se o pozdrav v jejich 

jazyce. 

„Siku njema. Hledáme studnu přání. Je v hlubině nad mraky.“  

„Kina juu ya mawingu. Vizuri anataka,“ opakovali hnědí a kývali hlavami. 

„Co to máš?“ ptal se Rodney a díval se Áje přes rameno. „Hele, překladač. Jak jsi našla 

jejich řeč? Co je to vůbec za lidi? Vědí o studni? Zavedou nás tam?“ 

„Kuwa kimba,“ sykla na něj Teyla. Vysloužila si tím hýkavý smích z mnoha hnědých úst. 

Rodney se zamračil. I on si pamatoval, co to slovní spojení znamená. 

„Jsme potěšeni, že se snažíte mluvit naší řečí,“ ozval se jeden z hnědých lidí. Ve vlasech 

měl zastrčený dlouhý stvol trávy. Jeden jeho konec vykukoval mužíčkovi z tuhého účesu nad 

čelem a druhý konec se kymácel těsně nad zemí za jeho patami. Zřejmě nějaký jejich 

náčelník, pomyslela si  Andoriel a tiše si oddechla. Bála se, že se svým překladačem 

svahilštiny dlouho nevydrží. 

„Tak tedy vítejte mezi anasema kuma watu. Pravými lidmi,“ pokračoval náčelník Dlouhý 

stvol. „Naši zvědové nám řekli, že jste prošli kruhem vody.“ Přejel je dlouhým zamyšleným 

pohledem. „Vy tři,“ zaměřil se na ženy, „jste každá něčím zvláštní. Podle našeho mýtu máte 

mít přístup ke studni přání otevřen. Ale jen dvě z vás se mohou napít. Ta třetí,“ pořád očima 

těkal mezi nimi, „odpoví na otázku stvůry Mdumy.“ 

„Takže je tady,“ zašeptala si pro sebe Erin. 

„A která –„ začala Teyla. Zarazila se, když náčelník zvedl ruku. 

„To v mýtu nestojí,“ řekl krátce. Pak si to rozmyslel a přece jenom pokračoval: „Mýtus 

hovoří o třech zvláštních ženách, které přijdou se svými druhy kruhem vody. Jedna z nich 

odpoví na otázku Mdumy a další dvě se budou moci napít. Jejich přání se vyplní. Jedné tak, 

jak očekává, a jedné tak, jak by nikdy nevěřila, protože ani ona nevěří, že je studna kouzelná.“ 

Znovu si pozorně prohlédl všechny tři ženy, které se k sobě přiblížily jako by se chtěly 

chránit. 

„Jenom mi není jasné, kdo je čí druh,“ řekl s jasnou otázkou v hlase. Na tázavé pohledy 

členů mise i tuto informaci doplnil: 

„Každá z žen musí mít svého partnera. Tak praví mýtus.“ 



„Tak to je jasné,“ vykřikl Rodney a rychlostí, kterou by u něj málokdo čekal, si stoupnul 

k Teyle. Sklonil se k ní a zašeptal jí přímo do ucha: „S těmi bláznivými knihovnicemi nechci 

mít nic společného.“ 

Teyla se neubránila malému úsměvu. 

Ronon se ve stejnou chvíli postavil k Erin. Ta jenom udiveně pozvedla obočí, ale nijak to 

nekomentovala. 

Stejně tak Andoriel nekomentovala, kdo na ni vyšel jako ‚partner‘. Johnův poťouchlý 

úsměv ji nenechal na pochybách, že si plukovník užije každý okamžik, kdy do ní bude moci 

rýt svými nepříjemnými poznámkami. Začal hned. 

„Znáš to,“ řekl s úsměvem. „Co se škádlívá –„ 

Letmo se podívala na přístroj v dlani. 

„Kimya ni dhahabu,“ řekla mu mile. 

Domorodci se znovu rozesmáli a John se zamračil. Vzal Andoriel za ruku, pootočil 

zápisník k sobě a nahlédl do něho. 

„Mlčeti zlato,“ přečetl nahlas. Vyvolal tím další vlnu smíchu, ke které se tentokrát přidali i 

Teyla, Erin, Ronon a Rodney. 

„Pojďme.“ Teyla byla netrpělivá. 

Náčelník Dlouhý stvol je všechny vedl ke skalám. Aniž by se zastavili nebo aspoň 

zpomalili, začali domorodci šplhat na téměř kolmou kamennou stěnu. 

„Počkejte tady,“ zarazil je jeden z domorodců, když Teyla a Erin položily ruce na skálu, 

rozhodnuté následovat své průvodce. 

Zůstal s nimi a klidně se uložil do prohlubně vedle velkého kamene. Zdálo se, že čekání 

bude dlouhé. 

Rodney se rozvalil na hustý zelený trávník a zavřel oči. Erin, John a Andoriel se usadili 

vedle. Mlčeli. Přemýšleli, co je čeká. Ronon stál s hlavou zvrácenou u skály a díval se vzhůru 

až ke hranici nízkých šedých mračen, ve kterých se ztrácel vršek hory. 

Teyla nervózně přecházela kolem a každou chvíli se podívala na skalní stěnu se směsicí 

touhy a zoufalství v očích. Nechtělo se jí ostatním vysvětlovat, jak osaměle se cítí bez 

přítomnosti Athosianů. Celý život prožila mezi nimi. I když zůstala na Atlantis, pořád věděla, 

že se má kam vrátit. O tu jistotu před pár měsíci přišla a dosud se s tím nedokázala vyrovnat. 

Při hovoru s náčelníkem Dlouhým stvolem ji napadlo, co by dělala, kdyby ona byla tou, která 

bude odpovídat na otázku stvůry Mdumy. Musela sama sobě přiznat, že si nedovede 

představit situaci, kdy by stála u studny a nemohla se napít. 

Ája zívla a přitáhla si kolena k bradě. I ona přemýšlela nad přáním. Ne, že by jich měla 

málo. Její přání se řadila do dvou kategorií. Jednu skupinu tvořila přání, která si mohla 

s trochou vůle splnit sama. A ta druhá skupina se pohybovala mezi vzdušnými zámky, kam 

nemohl dosáhnout žádný zázrak. 

Rodney se otočil a otevřel oči. 

„Taky bych měl přání,“ řekl hlasem rozmazleného dítěte (nebo geniálního vědce :-) ). 

John se zasmál. „To si dovedu představit, Rodney. Ale ty jsi měl příležitost už s věštcem. 

Na rozdíl od Teyly.“ Chtěl něco dodat, ale zaslechl Rononův tlumený výkřik. 

Po skále k nim shora jela síť spletená z rostlin a kořenů. Její velká oka tvořila široký 

pohodlný žebřík do výšin nad mraky. 

„Je čas,“ řekl domorodec. Vyskočil a chytil síť. Pokynul lidem, že mají začít šplhat. 

Teyla se k ní vrhla první. Erin se chtěla chytit vedle ní, ale na pokyn malého hnědého 

mužíčka ustoupila. 

„Rodney, vstávej,“ zavrčela Ája, chytila doktora pod ramenem a zvedla ho tak rychle, že se 

skoro vznesl do vzduchu. „Lezeš vedle Teyly,“ řekla mu, když viděla jeho nechápavý pohled. 

„Vybral sis ji, ne?“ pokračovala. 

„Jo. Aha. Jasně,“ mumlal doktor McKay. Došel k síti a nedůvěřivě si ji prohlížel. 



„A tohle nás má udržet?“ zeptal se nedůvěřivě. 

„Rodney!“ Teyla už nehodlala čekat. 

Za Rodneyho naříkání a Teylina povzbuzování se pomalu vydali vzhůru. 

Erin s Rononem se podívali na sebe, na síť, zpátky na sebe, zašklebili se a oba dva vyrazili 

ve stejnou chvíli. Po pár vteřinách přehonili Teylu s láteřícím Rodneym a zmizeli ve spleti 

větví a silných zelených šlahounů. 

John a Ája se k závodu nenechali vyprovokovat. Stoupali, co noha nohu mine, a od Teyly 

s Rodneym si nechávali malý odstup. Pomalý pohyb byl pro jejich svaly mnohem větší zátěží, 

než veselý závod Erin a Ronona. 

Po půl hodině lezení se Ája udýchaně zasmála. 

„Už vím, co si budu přát, když budu mít příležitost. Abychom se všichni zpátky dostali 

nějakou snadnější a bezpečnou cestou.“ Při mluvení nepřestávala stoupat. Věděla, že kdyby 

zastavila, bylo by obtížné znovu přimět svaly k činnosti. 

„Dobrý nápad,“ zafuněl vedle ní John. 

Před veškerou svoji snahu pohybovat se pomalu, se stále blížili k Teyle a Rodneymu. 

Neodpustili si krátký pohled jeden na druhého, když zaslechli Teylino tiché povzbuzování. 

Marně se snažila přinutit doktora k rychlejšímu pohybu. 

„Myslíš, že by byl velký prohřešek...,“ začala Ája. 

„To nejde,“ ozvalo se pod nimi. Domorodec seděl na jednom ze spletených stvolů a po 

bradě mu tekla šťáva z velkého kulatého ovoce, do kterého se zakusoval. „Každý musí jít 

s tím, koho si vybral,“ dořekl, když rozžvýkal a polkl obzvlášť velký kus. 

Ája se s otázkou v očích zadívala na Johna. Podle ní by měl plukovník vědět nejlépe, co na 

McKaye platí. John se usmál. 

„Slyšel jsem, že na nás nahoře čeká nějaké občerstvení,“ začal nenápadně. 

„Opravdu?“ chytila se Andoriel. „A co si pod tím domorodci představují?“ 

John zakoulel očima. Hnědý mužík pod nimi ukázal drobné bílé zoubky v úsměvu a 

zamával nad hlavou napůl snědeným kusem ovoce. John i Ája jenom zavrtěli hlavami. Na to 

by Rodneyho neutáhli. 

„Než jsme sem šli,“ řekla Ája rychle, „četla jsem, že tady mají zvláštní druh kávy. Její sběr 

je nebezpečný, ale chuť vynahradí riziko. Někteří odvážní dobrodruzi ji sem chodí Branou 

sklízet.“ 

„Káva?“ ujistil se John. 

Ája to vážně potvrdila. „Ano. Náš první tým se vrátil z této planety s přesvědčením, že je 

neobydlená. Domorodci se před ojedinělými návštěvníky i před sběrači dobře skrývají. 

Kávová zrna jsou to jediné, co sem dobrodruhy láká. Ale podle posledních informací je už 

většina nalezišť zdevastovaná a přestává se vyplácet je sem chodit sklízet. Nedají se pěstovat. 

To potom ztrácí svoji chuť. A na jiných planetách se jim taky nedaří.“ 

Domorodec pod nimi se smál od ucha k uchu. 

„Káva,“ opakoval po Andoriel. „Dobrá káva.“ 

„Tak je to pravda?“ Rodney konečně začal jevit zájem o rozhovor vedený pod ním. „Jestli 

je nahoře nějaká výjimečná káva, na co tady čekáme?“ Jeho pohyby se zrychlily tak, že mu 

ostatní skoro nestačili. 

Ája mrkla na Johna. 

Naklonil se až k jejímu uchu a zašeptal: 

„A kdo bude poslední, ten musí sníst citrón.“ 

Ája vyprskla smíchy. 

Překulila se na vrchol hory těsně před domorodcem. Nahoře na ni čekaly pomocné ruce, 

aby ji zvedly na nohy a odvedly k plochému kameni, kde opravdu čekalo jídlo. 

K McKayově znechucení si domorodí obyvatelé planety pod pojmem jídlo představovali 

jenom ovoce. 



„Daktari, daktari!“ volal ten, který jim dělal celou cestu společnost. Odvedl Rodneyho 

stranou a podal mu vydlabanou misku. 

„Káva,“ řekl se širokým úsměvem. 

„Tohle?“ pokrčil McKay nos. Přesto neodolal a aspoň si přivoněl. Teyla šťouchla loktem 

do Erin a kývla směrem k doktorovi. Vypil obsah misky na jeden zátah a žádal si další. 

„Myslel jsem si, že si ze mě děláš legraci,“ otočil se k Andoriel. „Ale je opravdu 

vynikající. Mohu dostat ještě?“ Mával prázdnou miskou domorodci před obličejem. 

Náčelník Dlouhý stvol pokynul Teyle, Erin a Andoriel, aby ho následovaly. John a Ronon 

se k nim chtěli přidat, ale byli rázně odmítnuti. Poslední část cesty musely ženy absolvovat 

samy, jen v doprovodu náčelníka. 

Šly za Dlouhým stvolem ještě daleko z dohledu ostatních. Stále mírně stoupali. Proplétali 

se mezi balvany a prošli několik jeskyní, než stanuli na okraji propasti. 

„Dál už můžete jen vy tři,“ pokynul jim náčelník k uzounké stezce klikatící se po úbočí 

dolů do strže. 

Erin se naklonila, aby se podívala, kam budou sestupovat. Dno propasti nebylo vidět skrz 

husté mraky, které se válely v hlubině pod nimi. 

Teyla nezaváhala. Jako první se vydala pěšinou. Skála po její levé ruce se prudce zvedla, 

sotva udělala pár kroků. Při dalším postupu se stěna srázu stala oporou pro udržení 

rovnováhy. Erin vykročila za Teylou a Andoriel jejich malý průvod uzavírala. 

Pětkrát se otočily se zalomením stezky, než se ocitly na konci cesty. Vedla je do úzké 

jeskyně. 

Erin se ohlédla a podala Áje ruku. Věděla, jak nesnáší těsné uzavřené prostory. Tentokrát 

se jí dostalo jen potřesení hlavy. Ája se svému strachu ubránila sama. V jeskyni, kam ústila 

úzká krátká chodbička skálou, bylo světlo. 

Teyla se u okraje jeskyně tiskla ke stěně a s úžasem a strachem si prohlížela obrovské 

klepeto ležící přes kulatý okraj studny uprostřed velké skalní dutiny. Tvor, kterému klepeto 

patřilo, se ukrýval někde na půl cesty k tolik žádanému nápoji. 

„Vizuri anataka,“ zašeptala Erin. Zhluboka se nadechla, když se objevilo ještě chapadlo 

stejně velké a nebezpečné jako klepeto. Natáhlo se k nim a skoro se jim položilo na nohy. 

„Afya,“ řekla Andoriel. „Přivedla nás touha, přání a potřeba dozvědět se víc o našich 

blízkých.“ 

„Afya,“ ozval se chraplavý vysoký hlas. 

Nad studnu se na tenké stopce vzneslo jedno oko. 

„Znáte podmínky?“ pokračoval hlas. 

„Když odpovíme správně, dvě z nás se mohou napít, když neodpovíme a odejdeme, necháš 

nás jít, a když odpovíme špatně, staneme se tvojí potravou,“ opakovala Andoriel, co slyšela 

předtím. 

„Nesplnily jste všechny podmínky,“ řekl hlas. „Ti, kdo vás provází, nejsou vaši druhové.“ 

„Jsou to naši druhové. Sdílíme společný osud,“ odvážila se namítnout Teyla. 

„Váš osud je někde jinde,“ prohlásil hlas. Oko si je prohlédlo jednu po druhé „Nevadí," 

protáhl hlas. "Můžeme pokračovat. Otázka zní: Čím se liší stvůra od nestvůry? Cokoli od této 

chvíle řeknete, bude považováno za odpověď.“ 

Teyla otevřela ústa a po Erinině dloubanci je zase zavřela. 

V jeskyni zavládlo ticho. 

Teyla se kousala do rtů. Neznala odpověď na divnou otázku stvůry. I kdyby ji znala, 

neodpověděla by. Příliš toužila se napít ze studny přání. 

Erin se v hlavě honil milión nápadů, ale podvědomě věděla, že ani jeden není správnou 

odpovědí. I ona si uvědomila, že má jedno přání. Jednu touhu a potřebu. Neznala správnou 

odpověď a věděla, že její přání je nesplnitelné. Přesto se chtěla napít a alespoň se pokusit o 

nemožné. Chtěla vědět, že udělala všechno proto, aby se její nesmyslné přání splnilo. 



Andoriel si prohlížela jeskyni. Nemohla přijít na to, odkud se bere všechno to světlo. Jeho 

zdroj byl někde vysoko nahoře. Záře se lámala v tisících lesklých plošek a vytvářela nad 

studnou matnou mozaiku ze všech barev duhy. Podívala se Teylu a Erin. Obě stály se 

sklopenými hlavami a mračily se do země. Chvíli je pozorovala, než se rozhodla, že její přání 

zůstanou v krajině nesplněných snů. Rukou zarazila Teylu, která se už obracela k odchodu. 

„Stvůra byla stvořena. To znamená, že má stvořitele. Nestvůra nebyla stvořena. Vznikla 

jinak,“ řekla nahlas. 

Teyla i Erin se na ni dívaly nevěřícím pohledem. Jednoduchost takové úvahy je zarazila. 

Ze studny se ozval hlasitý vzdech, který přešel do zabublání. 

„Vaše přání,“ řekl hlas. 

Dvě neuvěřitelně dlouhé a tenké lidské ruce se k nim z otvoru natáhly s miniaturními 

pohárky z broušeného skla. Neomylně zamířily k Teyle a Erin. Oko na stopce zamrkalo. 

„Vaše přání,“ zopakoval hlas sotva uchopily pohárky, „se vyplní, jak bylo řečeno.“ 

Teyla kapku vody spolkla tak rychle, jakoby se bála, že se v příštím okamžiku vypaří. Erin 

zaváhala. Podívala se na Andoriel. Teprve na její pokyn i ona polkla svůj předem splněný sen. 

Ája zjistila, že by se pohárku nedotkla, ani kdyby jí měl splnit všechna přání, která kdy 

měla. Konečně pochopila, proč byly skleněné pohárky tak důležité na Cestě. Prošla jí 

společně s Acem a jeho posádkou nedávno a dobře si pamatovala váhání a údiv nad předměty 

posbíranými na zastávkách Cesty. Znovu se otřásla při vzpomínce na kus neznámé 

technologie, kterým se dal přetvořit celý známý vesmír. Pocit úlevy, když s prázdnou 

odcházeli od Stařeny, byl tak veliký, že by jeho objem mohla bez váhání přirovnat k celé 

planetě, která se jí svalila ze srdce. Stvůra se odmlčela, než Teyla a Erin polkly. 

„Hlídám studnu přání,“ pokračoval její vysoký hlas, „a moje přání nikdo nesplní.“ Ruce 

převzaly prázdné pohárky a zmizely ve studni. 

„Co by sis přál?“ zeptala se Andoriel. 

„Poznat svého stvořitele,“ zašeptal hlas sotva slyšitelně. 

Erin naklonila hlavu na stranu. 

„Co bys udělal, kdyby přišel?“ zeptala se. 

„To...,“ hlas zaváhal. „To nevím,“ přiznal. 

„Takto to bývá s přáními,“ usmála se Andoriel. „Když se někomu splní, většinou neví, co 

s nimi.“ 

„Odpověděla jsi bez zaváhání.“ Stvůra využila příležitosti k dalšímu rozhovoru. 

Teyla se zamračila. Chtěla už být zpátky, aby se přesvědčila, že mýtus nelhal. 

Stvůra k ní otočila oko a pak se zase zadívala na Andoriel. 

„Nebojíš se smrti?“ 

Ája se zadívala před sebe. 

„Bojím se smrti,“ přiznala. „Ale vím, že každý musí nejprve prožít svůj život. Pak přijde 

smrt. Nic tomu nezabrání,“ dodala už spíš sama pro sebe. 

Oko na stopce znovu mrklo. Potom zmizelo ve studni, stejně jako chapadlo a klepeto. 

„Můžete jít,“ zazněl vzdalující se hlas. 

 

Erin a Andoriel stály před ošetřovnou. 

Erin byla bledá jako stěna. Ještě stále se nedokázala smířit se způsobem, jakým se její 

přání splnilo. Klon doktora Becketta byl stejně zneklidňující jako jeho originál. To, že Erin 

zapomněla na jejich vzájemné šarvátky, nic neměnilo na skutečnosti, že se k ní i kopie 

doktora chovala stejně, jako před lety Carson. 

„Musím si dávat větší pozor na svá přání,“ řekla si Erin polohlasně sama pro sebe. 

Ája se na ni usmála. Vyplnění Erinina přání zasáhlo víc lidí, než jenom jednu malou 

knihovnici. Ale očividně knihovnice trpěla nejvíc. Přála si návrat svého oblíbeného doktora a 

nevěřila, že by se to mohlo splnit. Carsonův klon ji vyvedl z míry víc, než by si kdy myslela. 



„Můžete k Teyle,“ zavolala na ně mezi dveřmi doktorka Kellerová. „Ale jenom na chvíli. 

Ještě potřebuje klid,“ dodala, když kolem ní procházely na ošetřovnu. 

Teyla se na lůžku zamilovaně usmívala na svého syna. Po příchodu knihovnic se skoro 

stejně nadšeně usmála i na ně. 

„Ta studna přání byla opravdu kouzelná,“ řekla tiše, aby neprobudila dítě. „Našli jsme 

Athosiany. Torren John má otce zpátky.“ Přejela prstem po malé tvářičce vykukující z pestré 

deky. 

„Torren John?“ zeptala se Erin a nenápadně stočila pohled na opodál stojící lůžko. John 

Sheppard se tvářil, že spí. 

„Přišel pro mě k Michaelovi, i když byl sám vážně zraněn,“ řekla Teyla s úctou a obdivem. 

Andoriel se sklonila nad spícím dítětem. 

„Torren John Emmagan,“ řekla šeptem. „Vítám tě. Afya.“ 

 

 

Malý  svahilsko-český slovníček dle překladače Google: 

 

Pia kipekee – také jedinečná 

Kimya ni dhahabu – mlčeti zlato 

Kuwa kimya - mlčet 

Anasema kuma watu – praví lidé 

Kuku majani – slepice odchází 

Kipekee - jedinečná 

Waliochaguliwa adui – vyvolená nepřítelem 

Mchawi na kipawa – čarodějka s darem 

Kipawa - Dar 

Mchawi kwa macho fedha – čarodějka se stříbrnýma očima 

Daktari - doktor 

Mduma -  bubák 

Siku njema – dobrý den 

Afya - Zdravím 

Mzimu - duch 

Ni nguwu – to je síla 

Akamsalimu ama mwanga wa maisha yangu  – Pozdraveno buď světlo mého života 

Ni mnene – to je hustý 

Vizuri anataka – studna přání 

Kina juu ya mawingu – hlubina nad mraky 

 

 

 

 

 



49. Staré pověsti wraithské 4 : O prvních Wraithech 
 „Bylo, nebylo na jedné planetě, kterou její noví obyvatelé kdysi dávno nazvali Nová 

Veitona, se zdárně rozvíjela civilizace. Veitoňané se k prvním krokům ve vědě a technice 

rozhoupávali těžce. O to snáze pokračovali ve vývoji. Netrvalo dlouho a prozkoumali každý 

kout planety, moře pro ně ztratilo mnoho ze svých tajemství a první kroky do vesmíru byly 

více než úspěšné. 

Hodně tomu všemu napomohl záchranný člun, ve kterém kdysi jejich předkové přiletěli po 

veliké havárii. 

Celá planeta, všichni její obyvatelé, postupovali společně pomalými rozvážnými kroky, až 

na jednu oblast. Protilehlé hory zůstávaly nedobytné a tajemné. Po několika pokusech zbavit 

se živožroutských brouků, kdy se vždy při dalším průzkumu objevilo nové a ještě větší hejno, 

si Veitoňané přestali všímat hor a brouků a brouci si nevšímali jich, pokud někdo do hor 

nezabloudil. 

Málokdo na zbytku planety věděl, že v horách žije velká skupina lidí. Pokud se o nich 

někdo zmínil, tak jen jako o pár fanaticích nebo malé neškodné sektě, která si z brouků 

udělala svůj důvod k výjimečnosti. Jisté bylo jenom jedno. Kdo se do této sekty dostal, už se 

nikdy nevrátil.“ 

 

Nadine se zadívala na obrazovku před sebou. Otevřeným oknem do místnosti proudil 

chladný noční vzduch. Zhluboka se nadechla, ale oči se jí přesto dál zavíraly. Nedávno 

přidělená práce nebyla náročná, takže si u ní Nadine mohla po chvilkách rozmýšlet další 

příběhy, ale cítila, že na jejich realizaci bude potřebovat více času. Samantha se na ni usmála 

pokaždé, když se spolu potkaly na chodbě, a v očích se jí objevovala otázka na další 

espévéčka, kterou zatím nevyslovila nahlas. Ale to byla jenom otázka času. 

Nadine zamrkala, ale ani to nepomohlo. Oči se jí samovolně točily směrem k lůžku. Nohy 

ji tam automaticky odnesly, ani se nezeptaly hlavy. Než si uvědomila co dělá, ležela stočená 

do klubíčka a sny se nad ní strkaly v urputném boji, na který se dostane jako na první. 

 

Atheseus Preldest se krčil za řídkým křovím. Nedokázal zklidnit dech rozbouřený nejenom 

rychlým útěkem, ale také stresem. Při představě, co by ho čekalo při dopadení, se začal skoro 

zalykat. A to byl také důvod jeho útěku. Za skvělé služby kněžkám byl vybrán, aby se 

zúčastnil potrestání viníků. Provinili se pokusem o útěk, neposlušností nebo jenom křivým 

pohledem. Pro všechny byl trest stejný. Theo se otřásl při vzpomínce na tajný obřad 

v jeskyních Protilehlých hor, a zabořil prsty do země. Očima pátral po jakémkoli pohybu 

v okolí, ale všechno zůstávalo klidné. V bezvětří nezašustila ani travička, ani list na 

vzdálených stromech se nepohnul. 

Poslední pohled a Theo se znovu rozběhl. Cesta, po které jezdila Hlídka, už nebyla daleko. 

Širokým obloukem se vyhnul hustému remízku. Vybíral si místa, kde měl dobrý přehled o 

okolí, a trsy vyšší trávy přeskakoval vysokými skoky. 

Při jednom z dlouhých kroků zakopl a ocitnul se na kolenou a dlaních. Vysoký táhlý 

výkřik ho zmrazil na místě. Za zády se mu začal ozývat šum. Stále sílil, jako kdyby se k němu 

blížila řeka. Přinutil se zvednout a ohlédnout. Tři z jeho nedávných bratří stáli pod posledními 

stromy nedalekého lesa a přes louku se k němu valila vlna Brouků. Krovky se jim leskly i 

v pošmourném dni.  

Theo zděšením znovu zakopl. Tentokrát jenom zavrávoral, ale pohyb ho vytrhl ze zděšené 

strnulosti. Rozběhl se tak rychle, jako předtím ještě nikdy ve svém životě. Věděl, že spásná 

cesta je za malou vyvýšeninou, na kterou právě vybíhal. Přeletěl horizont a jeho oči začaly 

hledat cestu. Byla tam. Široká a hladká se lehce klikatila na rozhraní pahorkatiny u 

Protilehlých hor a úzké rovné pláně, za kterou začínaly drobné zalesněné kopečky Východní 

Vysočiny. 



Theo s kopce ještě přidal. Cesta se blížila. Koutkem oka na ní zahlédl pohyb. Od severu se 

blížilo vozidlo Hlídky. Odolal pokušení rozběhnout se přímo k němu, protože by to 

znamenalo odbočit z nejkratší cesty za svobodou. Jenom doufal, že Hlídka bude dost rychlá, 

aby včas dojela do místa, ke kterému mířil. 

Jak se k cestě blížil, oči ho začínaly mást. Zamrkal, aby lépe zaostřil, a vykřikl zděšením. 

Mezi ním a cestou se táhla hustá síť. Úzký pás hned u cesty, kde byla umístěna, byl zbavený 

veškeré vegetace a vysypaný jemným šedým pískem. 

Vozidlo s Hlídkou zastavilo opodál. Jeden muž z posádky vystoupil a zuřivě na Thea 

mával rukama. Něco volal, ale Theo mu nerozuměl. Doběhl až k síti a natáhl k ní ruce. Chtěl 

ji přelézt. Elektrický výboj ho odhodil dřív, než se sítě stačil dotknout. 

Hlídka poodjela až k němu. Rozostřeným pohledem viděl, jak spolujezdec rychle mluví do 

vysílačky a zároveň se rozhlíží po značkách u sítě. Řidič otevřel dveře vozidla a zarazil se 

s jednou nohou na cestě a druhou stále uvnitř. Polohlasně něco řekl spolujezdci, natáhl se do 

zadní části vozidla a pak teprve vystoupil. V rukách držel kovovou zbraň se širokou hlavní. 

Theo se na řidiče vyděšeně díval, když se vyhoupl na střechu vozu a zamířil jeho směrem. 

Ráz pulzní střely našel svůj cíl dva metry za Theem. Vyrazil do suché hlíny velký kulatý 

otvor a zarazil první řady Brouků v překotném postupu. 

Theo se převalil a po dlaních a kolenou se plazil k síti. Netroufal si přiblížit se až k ní, aby 

nedostal další ránu. Zůstal sedět tak blízko, jak blízko se odvážil, a vyděšeně se díval, jak se 

Brouci přes neustávající střelbu přibližují. 

„Vydržte!“ křičel člen Hlídky, který vystoupil jako první a teď dobíhal ke stojícímu 

vozidlu. „Až v této části vypnou proud, otevřeme vám průchod.“ Naučeným pohybem sáhl po 

další pulzní pušce a vyskočil na kapotu, aby jeho střely nepoškodily síť. Spolujezdec ještě 

pořád mluvil do vysílačky. Theo se na něj podíval a zděšením na okamžik zavřel oči. 

Z otevřených dveří vozu na něj muž s vysílačkou upíral smutný pohled. Jeho slovům nebylo 

rozumět, ale Theo pochopil – Hlídka nemohla vypnout proud, aby Brouci nepronikli do 

zakázané oblasti. Byli příliš blízko a ochrana Veitoňanů byla prvořadá. Dokud se Hlídce 

nepodaří Brouky odehnat do dostatečné vzdálenosti, Theo zůstane uvězněný mezi Brouky a 

sítí. A pokud bude Brouků moc a Hlídka přestane střílet... ne! Takovou možnost si Theo 

nechtěl připustit. Doběhl přece tak daleko! 

Seděl přikrčený na posledním drnu trávy před cestičkou z šedého písku a díval se střídavě 

na Hlídku a Brouky. Už stříleli všichni tři členové vozidla. Bylo patrné, že prošli důkladným 

výcvikem. Ani jednou nezaváhali a ani jednou se jejich střely nezkřížily. Každý měl 

vymezenou svoji výseč okolí, kterou neustále čistil od hmyzu. 

Brouci na území pod palbou nevstupovali. Pobíhali okolo a snažili se najít skulinu, kterou 

by se dostali k Theovi. Jejich počet stále vzrůstal. 

Jeden ze střílejících mužů něco volal. Theo mu nerozuměl, ale viděl, jak rychlým pohybem 

ruky ukazuje někam za něho. Ohlédl se a začal křičet hrůzou. 

Těsně podél plotu v místech, kam se nedostala palba pulzních zbraní, se poklusem blížila 

řádka Brouků. Hlídka se marně pokoušela je zasáhnout. Brouci byli příliš blízko sítě. 

Velitel Hlídky se vztyčil na střeše vozu, kde předtím seděl, a natáhl ruce se zbraní před 

sebe. Ani to nestačilo. 

Theo se podél sítě plazil pryč od postupujících Brouků. Volání Hlídky v panice ani 

nevnímal. Zarazil ho až dotyk na ruce. Právě ji natáhl před sebe, aby se posunul o další 

kousek, a ohlížel se, jak velký úsek ho dělí od Brouků u sítě. Než stačil obrátit hlavu zpátky, 

Brouci postupující z druhé strany už se mu došplhali až nad loket. S výkřikem se vymrštil na 

nohy a snažil se hmyz ze sebe setřást. Marně. Brouci se hnali vzhůru v závodu o možnost jako 

první se zakousnout do krku oběti. 

Hlídka přestala střílet. V nastalém tichu bylo slyšet jenom šustění krovek brouků a tiché 

pískavé steny Thea. Otočil se čelem k síti. Na krku mu viseli zakousnutí dva Brouci a ostatní 



se snažili dostat ke každému obnaženému kousku Theova těla. Muži seděli na vozidle a 

s bledými tvářemi sledovali, jak utečenec klopýtl směrem k nim. Jeho široce otevřené oči už 

nevnímali svět okolo. Poslední zbytek energie vyčerpal na další nejistý krok. Pak se zhroutil. 

Jeho ruka opsala široký oblouk a zavěsila se na síť. Muži se odvrátili. Když se po chvíli jejich 

pohledy vrátily k místu, kam Theo dopadl, u sítě ležel černý kouřící škvarek a tráva po jeho 

obvodu byla spálená. Z hlavní masy se kousek oddělil a po dopadu naposledy zamával do 

vzduchu černými nožkami. 

Hlídka nasedla zpátky do vozidla. Spolujezdec vzal vysílačku a stručně ohlásil závěr útěku 

jednoho člena sekty z Protilehlých hor. 

„V pořádku,“ ozvalo se z vysílačky. „Víc jste udělat nemohli. Dokončete okruh a vraťte se. 

Asi dva úseky od vás byl zaznamenán ještě jeden útěk. Ten se zdařil.“ 

 

Chartenites Aspatrénus řečený Tenit svíral hrnek s povzbuzujícím nápojem oběma rukama. 

Ještě pořád se nepřestal divit, že se jeho útěk povedl a opravdu se dostal z dosahu Protilehlých 

hor a těch příšer, ve které se změnili jeho přátelé. 

Vrchní Hlídač se proti němu opíral lokty o stůl a čekal, až si Tenit uspořádá myšlenky a 

bude pokračovat ve vyprávění. Zatím se dozvěděl jenom málo. V jeskyních žila skupina 

zvláštních lidí, kteří provozovali tajné obřady plné Brouků a bolesti. Celé to vedla nějaká  

položena-polobrouk, kterou málokdo viděl. Nazývali jí Wraitha a podle ní si sekta  říkala 

Wraithové. 

Tenit se napil, zhluboka se nadechl a začal znovu vyprávět. 

Vrchní Hlídač si poznamenal, že se bude muset informovat na první usedlíky této strany 

Úzkého moře. Několik jmen mu připadalo známých. Veoth? Matně si vzpomínal, že podobné 

jméno viděl v seznamu osídlenců Východní Vysočiny. Další jméno, které Tenit vyslovil, mu 

zvedlo obočí až doprostřed čela. Taristen Opremot byl svého času známý lékař. Dokázal 

některá poškození těla opravit na základní úrovni tak, že se nepřenášela na další generace. 

Vzpomněl si na úřední oznámení o náhlém zmizení slavného doktora. Přišlo na jaře před 

třemi lety. Až do této chvíle nikdo nevěděl, kam se Opremot ztratil. 

Vrchní Hlídač zvedl oči ze záznamníku a podíval se na Tenita. V bílém obličeji mu svítily 

zlaté oči a dlouhé vlasy mu úplně zbělely, i když ještě nedosáhl ani středního věku. To dělala 

sekta Wraithů se svými přívrženci. Hlídač si pro sebe povzdechl. 

Tenit zmlknul už před chvílí a trochu nejistě čekal, co s ním udělají dál. Některé další 

procedury si dovedl představit. Další výslechy, podrobné zkoumání jeho mysli i tělesných 

změn, která prodělal jako člen Wraithů. Ale nic z toho ho neděsilo tak jako zákroky, které 

musel podstoupit v Protilehlých horách. 

Vrchní Hlídač zamyšleně ťukal tužkou do záznamníku. „Tak dobrá, Aspatréne, tady je to 

asi všechno,“ řekl, když se probral ze zamyšlení. „Zítra ráno si vás odvezou do hlavního 

města. Zatím si odpočiňte.“ Kývl k východu, kde už čekal jeden člen Hlídky, aby Tenita 

odvedl do podzemní střežené místnosti. Nebylo by vhodné, aby jim do rána zmizel, ať už 

z vlastní vůle nebo proti ní. 

Hlídka měla v hierarchii Veitony trochu výjimečné postavení a byla na ně náležitě hrdá. 

Chartenites Aspatrénus byl první přeběhlík z ‚druhé strany‘, kterého se jim podařilo zachránit 

předtím, než se o něj postarali Brouci. Jeho informace mohou vnést trochu světla do temného 

a tajemného světa Protilehlých hor. 

 

Nadine se probudila ještě před rozedněním a snažila se zapsat, co jí v noci napověděly sny. 

Se vstávajícím sluncem i ona vstala od počítače, aby se trochu protáhla. Vyšla na terasu, 

zhluboka se nadechla svěžího mořského vzduchu, zvedla ruce nad hlavu a prohnula se 

v zádech. Slastně vydechla, když ucítila slabé křupnutí v páteři. Obratel se srovnal a přestal 

vysílat signály o bolesti. 



Vrátila se do pokoje, přetáhla nový soubor na tablet a podívala se na budík u postele. Ještě 

má čas odevzdat espévéčko a také na klidnou snídani, než jí začne další služba. 

S tabletem v podpaží se vydala do chodeb Atlantidy. 

 

 

 

 

 



50. SPOJENÍ 

 „O tom se s tebou nebudu dohadovat. Okamžitě mě vrať zpátky. Tohle musí přestat. Děláš 

potíže mně i sobě. Jestli to takhle půjde dál, pošlou mě zpátky na Zemi.“ 

Andoriel stála s rukama v bok rozkročená uprostřed místnosti, kam ji zavedla wraithská 

stráž, a mračila se na Ace. 

I Wraith proti ní se také mračil. Od té doby, co ji přivedli, ho nepustila ke slovu. Využil 

krátké odmlky v jejím proslovu, aby se sám chopil slova. 

„Jedna z našich spřátelených lodí se chová netypicky. Myslel jsem, že bys nám s ní mohla 

pomoci. Ale jestli ji hodláš ukecávat, tak to nebude fungovat.“ 

Andoriel neovládla krátký hořký smích. „Takový expert na Wraithy zase nejsem,“ prskla. 

„Co se stalo?“ zeptala se už vážně. Všimla si, jak se Ace nad jejími změnami nálad mračí. 

Díval se na ni a odhadoval, jestli se už dokáže ovládat. Zlost ani smích nebyly v této 

situaci nejvhodnější reakce a pochyboval, že by se ve wraithském společenství setkaly 

s pochopením. 

„Z té lodi se k nám dostal jeden z vojáků. To, co řekl o chování jejich královny, bylo velice 

znepokojivé. A protože se začala chovat divně poté, co se setkala s několika ze současných 

obyvatel Atlantis, chtěl jsem slyšet tvůj názor. Samozřejmě,“ ledově se na ni zadíval, „jsem 

mohl požádat o konzultaci plukovníka Shepparda. Jistě by rád pomohl i s celým svým 

týmem.“ 

„To jistě ano,“ souhlasila Ája nevzrušeně. „Pokud by byl na Atlantis. Bohužel, se 

v současné době musíme všichni obejít bez plukovníka Shepparda. Jeho tým, konkrétně 

doktor McKay, by ti jistě podrobně vysvětlil, co se s Johnem stalo. Mě nikdo o jeho stavu 

neinformoval. Takže se asi budeš muset spokojit se mnou.“ 

Ace si potají oddechl. Andoriel se už zase tvářila jako vždycky. Po zlosti i smíchu 

s nádechem hysterie nezbyla ani památka. 

„Bude nejlepší, když si s tím vojákem promluvíš sama. Pojď.“ Pokynul ke dveřím. 

 

„Můžeš mi to ještě jednou zopakovat?“ Andoriel stála před vojákem z cizí lodi v takové 

vzdálenosti, aby nemusela zaklánět hlavu, když se mu dívala do očí. „Nebo ne,“ zarazila ho, 

než se stačil nadechnout. „Zopakuji ti já, co jsem z toho pochopila.“ 

Voják se na ni díval se špatně skrývaným pohrdáním. Velitel této lodi byl podivín. Klidně 

riskoval celou svoji loď pro dosažení některého ze svých cílů a přitom nechával lidskou ženu 

volně se pohybovat po lodi, a jestli dobře pochopil velitelova zástupce, dokonce zde měla i 

vlastní pokoj. Voják si nedovedl představit, jak něco takového může velitel takového 

významu strpět. Pak si vzpomněl na chování vlastní královny a pomyslel si, že velká moc a 

odpovědnost nese jisté znaky duševního vyšinutí. Možná se to děje všem, kteří dosáhli 

vysokého postavení. Musejí mít nějakou slabost, aby se dokázali vyrovnat s vlastní výší. 

Žena před ním stála a klidně čekala, až pokyne, že ji poslouchá. Aspoň jedno ji musel 

přiznat: věděla, jak se chovat. Mírně sklonil hlavu. 

„Vaše loď sklidila na jedné planetě kromě místního obyvatelstva i tým z Atlantis. Královna 

se rozhodla, že je vyslechne, aby získala informace o – prostě, aby získala informace,“ 

pousmála se Ája. 

Wraith přimhouřil oči na znamení souhlasu. 

„Komunikace před konzumací neprobíhala tak, jak si vaše královna představovala. Všichni 

členové týmu zemřeli dřív, než se královně podařilo z nich nějaké informace dostat. A ten 

poslední ji vážně zranil. Strážní ho zabili, než královně stačil zakroutit krkem. Ale od té doby 

se královna chová divně. Jak se to projevuje? Je to jenom duševní stav nebo se projevuje i 

nějakou fyzickou změnou?“ 

Wraith se zadíval na Ace. Váhal s odpovědí. Na velitelův pokyn přece jenom řekl: 



„Moje informace v tomto směru jsou pouze zprostředkované. Ti, kteří se s ní setkali, tvrdí, 

že jí při zvlášť vypjatých situacích září oči jako dvě slunce. Kromě těchto projevů má také 

znalosti, kterými předtím nedisponovala. Například ví,“ nadřazeně se usmál, „kde leží místo 

s takovým množstvím potravy, že by všem Wraithům vystačilo na dlouhou dobu.“ 

Andoriel se nenechala zaskočit. Klidně se dál dívala Wraithovi do očí a jenom pokývala 

hlavou. 

„Jistě to tvrdila,“ připustila. „A jistě si mnoho důležitějších informací nechala pro sebe.“ 

Tentokrát si přezíravý úsměv dovolila ona. Vzápětí jí z tváře zmizel a ona pokračovala: 

„Děkuji za informace, které jsi mi poskytl. Zamyslím se nad nimi a svoje závěry sdělím 

veliteli tohoto plavidla.“ Otočila se a vyšla ze dveří. 

Ace se zadíval na vojáka a pokývnutím hlavy dal najevo svou spokojenost, pak i on opustil 

místnost. 

 

„Měl jsi pravdu. To určitě neukecám,“ otočila se Andoriel na velitele, jakmile vešli do 

jedné z laboratoří. Opřela se o stěnu proti dveřím, sklonila hlavu a v zamyšlení se mračila na 

špičky bot. 

„Bylo by možné s ní mluvit?“ zeptala se po chvíli. „Aspoň přes obrazovku,“ kývla hlavou 

neurčitě k několika monitorům v místnosti. 

Ace přikývl. Zvedl ruku k ovládacímu panelu, ale Ája ho zarazila. 

„Měl bys mít nějaký dobrý důvod jí volat,“ řekla opatrně. „Ráda bych zůstala 

nepozorovaná a jenom poslouchala a sledovala.“ 

Wraithovy oči se přimhouřily a jeho ruka bez zaváhání vyvolala spojení mezi oběma 

plavidly. 

„Zdravím tě,“ řekl nahlas s pohledem upřeným na jednu z obrazovek. 

“Ach, to jsi ty? Co chceš? Nemám čas.“ Královna tiskla ruku na mladičkou dívku a 

sledovala, jak její oběti ubývají síly. 

Andoriel si všimla, že krmný proces byl velice pomalý. Královna odtrhla ruku, obrátila se 

a nechala napůl mrtvou dívku ležet na podlaze. 

„Tak co chceš?“ Ještě stále se nepodívala přímo do komunikačního zařízení. Sledovala 

dlaň své ruky. Pomalu přitom natahovala a krčila prsty. 

„Skončila jsi?“ zavrčel na ni Ace. Nakrmit se byla jedna věc, ale Královna vypadala více 

než sytě. Velitel měl dojem, že jí nejde o energii, ale o potěšení z hrůzy jídla, které leželo u 

jejích nohou a ztěžka lapalo po dechu. 

„Jistěže ne,“ odpověděla klidně. „Je ještě mnoho věcí, které musím prozkoumat.“ 

Andoriel viděla i slyšela dost. Kývla a otočila se ke zdi. 

„Tak to tě nebudu rušit,“ utnul Ace rozhovor a vypnul spojení. Čekal na informace od Áji a 

ticho se prodlužovalo. Stála zády k němu i zbytku lodi. Prsty založených rukou měla bílé, jak 

je zatínala do rukávů své košile. 

Snažil se k ní proniknout myšlenkou, ale příval jejích emocí ho přinutil couvnout. 

„Jak moc,“ začala a pak se zhluboka nadechla, než pokračovala: „Jak moc se jí od vašeho 

posledního setkání změnil hlas?“ 

„Hodně,“ odpověděl Ace. Ještě pořád k němu stála zády a on byl přesvědčen, že by si 

nepřál v této chvíli vidět její oči. Sledoval, jak jí prsty povolují a získávají znovu svoji 

přirozenou barvu. Ramena jí klesla. 

„Nechápu, jak mě tady můžete snést,“ zašeptala si pro sebe. 

„Co se stalo s královnou?“ Ace přešel její poznámku bez komentáře. Takové projevy 

slabosti se mu bytostně příčily. 

„Podle mých zkušeností je v ní parazit.“ Otočila se k němu. Tvář měla bez výrazu a jenom 

lesknoucí se oči značily, že pro tentokrát skoro nezvládla pohled na wraithské krmení. 

„Parazit?“ zamračil se. „Víš, jak ji máme léčit?“ 



„Nejde vyléčit. Je to složité.“ Rozhlédla se, jako by očima hledala pomoc ve vysvětlování. 

„Pokračuj.“ Ace netrpělivě přešlápl. 

„V galaxii, ze které jsme přišli, existují velicí paraziti. Když se dostanou do člověka nebo 

jiného tvora, se kterým jsou kompatibilní, zcela ho ovládnou. Tak vzniklo mnoho různých 

božstev, králů, vládců… Téměř všichni se vyznačovali krutostí a touhou po moci nad 

rozsáhlými územími. Když se nějaký z nich dostane do člověka, není obrany. Disponují všemi 

vědomostmi své rasy, využívají cizí technologie a vládnou velkou silou. Někteří z nich se 

snažili vytvořit dokonalého hostitele,“ Andoriel se odmlčela. 

„Začala jsi o nich mluvit v minulém čase,“ nadhodil Ace. 

„Skoro všichni jsou mrtví. Zničili je boje o moc a v posledních letech také náš zásah,“ 

zvedla oči k jeho tváři. „Poznáváš sám na svém druhu, co znamená příchod lidí ze Země,“ 

pokrčila trochu rameny. 

„Je jiná možnost, než zabít královnu?“ Ace se vrátil k současnému problému. 

„Četla jsem, že existují způsoby, jak odstranit parazita, aby zároveň hostitel nezemřel. Ale 

podrobnosti neznám. Wraithové pro ně mohou být jako splněný sen. Ten lidský voják ho 

v sobě musel mít. Když se setkal s královnou, parazit vycítil lepšího hostitele a využil 

příležitosti. Pochybuji, že by se chtěl královny vzdát dobrovolně. Nevím, jak ti pomoci.“ 

„Vymysli něco.“ 

Andoriel překvapeně zvedla hlavu. Takovou důvěru nečekala. 

Aceův pohled byl neproniknutelný. Upřeně ji sledoval a viděl, jak se myšlenky za jejím 

čelem přeskupují, odplouvají a objevují se další v neustálém koloběhu. Nepochyboval, že 

najde nějaké řešení. Jakékoli. Nejspíš bláznivé, smrtelně nebezpečné, nerealizovatelné a – 

jednoduché. 

„Kolik na to dostanu času?“ zeptala se, když se ticho znovu začalo prodlužovat. 

„Kolik bude potřeba,“ odpověděl bez zaváhání. Všiml si signálu příchozího hovoru, ale 

rozhodl se, že ho pomine. Další pohled na královnin průzkum možností, jakými lze využít 

wraithské krmení, by mohl být pro Andoriel zbytečně deprimující. Potřeboval, aby se 

soustředila na výsledek a ne zkoumala průběh. 

„Možná bychom -,“ začala pomalu. S očima upřenýma na zem přešla laboratoř a vyšla do 

chodby. Ve dveřích zvedla hlavu a podívala se na Ace. 

Lehký telepatický dotek znamenal otázku. Dala mu na vybranou, jestli chce sledovat její 

myšlenky od počátečního nápadu, nebo si počká na závěr. 

„Pošlu s tebou Zaka,“ odpověděl nahlas. Věděl, že při chůzi je pro ni přemýšlení lehčí, a 

nechtěl ji nechat bloudit lodí samotnou. Zak se s Ájou k Aceovu překvapení snášel nad 

očekávání dobře. Wraithský voják se nikdy nepokusil na ní nakrmit ani náznakem a Áje 

nevadil jeho obličej zahalený neprůhlednou maskou, která tolik lidských bytostí lekala. 

K nevýslovnému pobouření Aceova zástupce Andoriel a Zak měnili velkou wraithskou loď na 

hřiště ke svým honičkám, kdykoli je to napadlo. 

Tentokrát nechali hru na honěnou stranou. Andoriel chodila s hlavou sklopenou nebo 

zvednutou tak, aby viděla na strop, a reagovala trochu podrážděně, když jí Zak odváděl od 

nebezpečných částí lodi, kam při přemýšlení zabloudila. 

Nápad přišel brzy, ale nebyla si jistá jeho provedením. A nechtěla riskovat cizí život. 

Zastavila se na rozcestí dvou chodeb. 

„Zaku,“ povzdechla si. „Je to těžké.“ 

Stál dva kroky za ní a na její slova nijak nereagoval. Nedostal žádný jiný rozkaz, než ji 

doprovázet a dbát na její bezpečí. 

„Asi by se dala přesvědčit,“ pokračovala Andoriel v samomluvě. Otáčela se na rozcestí a 

nepřítomným pohledem nahlížela do chodeb. Vykročila do jedné z nich a zarazila se na 

Zakovo zasyčení. Samozřejmě si vybrala tu nejméně vhodnou, která vedla přímo 

k energetickému modulu pohánějícímu loď. 



„Ale kdyby se to nepovedlo... Ne. Tolik nemůžu riskovat.“ Potřásala hlavou a postupovala 

tentokrát bezpečnou cestou k vnějšímu plášti lodě. 

Cestu ji přehradila zeď. Chodba se rozdvojovala v klasickém T. Andoriel se zastavila 

čelem ke stěně a přejela dlaní po organické struktuře před sebou. 

„Spokojí se s někým jiným?“ mumlala. „S kým?“ 

 

Ace se mračil na královnu na velké obrazovce. 

„Mám ti názorně připomenout, že nejvyšším velitelem této skupiny jsem já?“ zeptal se 

královny. Pamatoval se, v jakém stavu našel její loď, a kolik sil ho stála její obnova. 

Královniny tehdejší prosby i díky mu zněly v uších, když bez pohnutí přehlížel její povýšený 

pohled. 

„Královny jsou ty, které ovládají davy,“ zasyčela na něj. „Ty jsi jenom můj podřadný 

poddaný.“ 

Ace si dovolil krátký úsměšek. „Mýlíš se. Nejsem ani podřadný ani poddaný. A už vůbec 

ne tvůj. Dokážu ti to hned.“ Stiskl jeden ze symbolů na ovládacím panelu. 

Královna na monitoru zavrávorala a musela se chytit opěradla křesla, aby udržela 

rovnováhu. 

„Malá ukázka toho,“ pokračoval Ace nevzrušeně, „ kdo ve skutečnosti ovládá tvoji loď. 

Ten výbuch byl v nepoužívané oblasti a nezasáhl žádný životně důležitý systém. Nenamáhej 

se,“ dodal, když si všiml, jak se královna ohlédla, „s hledáním nějakých náloží. Žádné 

nenajdeš. Dokážu toho mnohem víc, ale pořád doufám, že se dohodneme. Nech promluvit 

královnu.“ 

Wraithka zlostně vykřikla. 

„Jak víš, s kým mluvíš? Jak tě vůbec mohlo napadnout -“ Upírala rozzlobený pohled přes 

obrazovku do Wraithových očí. 

Ace jí pohled klidně oplácel. 

„Nic z ní nezbylo,“ prohlásila po chvíli ticha. 

„Kdo jsi ty?“ 

„Říkali mi mnoha jmény,“ pousmála se Wraithka. „Ty mne můžeš oslovovat Anat.“ 

„Anat,“ zopakoval Ace. „Tak, co chceš, Anat?“ 

Anat si ho pozorně prohlédla. Rozhodla se, že změní taktiku. 

„Tvoji přízeň, pane,“ řekla s lehkou úklonou. „Prosím, pocti mne svou přítomností.“ 

„Rozmyslím si to,“ utnul Ace komunikaci. Vypnul spojení a poslal rozkaz Zakovi. 

 

„Anat?“ se Andoriel při vyslovení toho jména otřásla. Nebylo to tak dlouho, co si sama pro 

sebe opakovala poznatky o pozemských bozích a jejich vazbách. Jméno Anat jí utkvělo 

v paměti jako označení jedné z „matek“. Navíc tato osoba měla něco společného se všeobecně 

obávaným Baalem. 

Ája se znovu otřásla, když se jí poznatky skládaly do souvislostí. Oči jí sklouzly z Wraitha 

k rohu laboratoře, kde se na jeho pokyn setkali, a najednou se usmála. 

„Vlastně je to tak lepší,“ řekla si pro sebe. „Měla bych řešení,“ pokračovala už nahlas. 

Ace se na ni zadíval s očekáváním nějaké ztřeštěnosti. Nezklamala ho. Její plán na 

odstranění parazita z královny nebyl jenom bláznivý, ale také krajně nebezpečný. Pro 

Andoriel doslova smrtelně. 

“Souhlasím,“ řekl po krátkém zaváhání. „Ale vyměníme si role.“ 

„To nebude fungovat,“ potřásla hlavou. „Nezapomeň, kým je především.“ 

Ace se zamračil. 

„Požaduješ hodně ode mě i od mé posádky,“ namítl. 

„Když budeme na její lodi, můžeme ty požadavky omezit,“ váhavě se na něj usmála. 

Věděla, že se mu její nápad nelíbí. Jiný neměla. Stejně tak věděla, že po něm chce téměř 



nemožné. Hodně důvěry i hodně sebezapření. Podle jejího plánu by musel úplně ovládnout 

jednu z nejvýraznějších stránek wraithského chápání světa a převrátit ji. A to samé, jenom 

v trochu menší míře, by musela udělat i část jeho posádky. 

„Ještě pořád můžeš královnu jednoduše zabít. Možná by to bylo nejlepší pro všechny,“ 

pokrčila rameny. Pokud by měla rozhodnout Andoriel, musela si po pravdě přiznat, že by 

raději obětovala královnu, než se pouštěla do svého plánu na odstranění parazita. 

„Jestli je naděje na její zachování, musíme to zkusit,“ rozhodl Ace. „V mé frakci je příliš 

málo královen, abych si mohl dovolit nějakou ztratit.“ Zadíval se na Andoriel. 

Pod jeho pohledem se zhluboka nadechla a narovnala. 

„Pak nemám jiné řešení,“ řekla tiše. 

„Veliteli,“ ozvalo se ode dveří. Aceův zástupce nahlížel dovnitř a mračil se na Andoriel. 

„Znovu tě volá ta královna.“ Otočil pohled ke svému veliteli a čekal na jeho reakci. 

„Promluvím si s ní v soukromí,“ kývl Ace. 

Zástupce zmizel. 

„Začneme hned,“ otočil se velitel k Andoriel. „Mám její pozvání. Půjdeš tam se mnou ty a 

Zak. Provedeme tvůj plán. Jestli se nepodaří, je ještě to jednodušší řešení.“ 

Andoriel jenom přikývla. Byl to její plán, ale to neznamenalo, že z něj neměla strach. 

 

Anat počkala, až z její komnaty odejde i poslední z poddaných, a pak teprve přistoupila 

k zrcadlu. Toto nové tělo ji nepřestávalo udivovat. Tak mocné oproti těm lidským, a tak 

nepřizpůsobivé. Ovládnout mysl královny ji stálo hodně úsilí a stále musela být ve střehu. Ten 

tvor, který zůstal uvnitř, se nepřestal bránit. Ale to už zažila, to bylo něco, s čím si dokázala 

poradit. Fyzické projevy tohoto druhu jí dělaly mnohem větší starosti. Nové tělo, jakkoli 

vypadalo skoro jako lidské, fungovalo na jiných principech. K jejímu velkému rozčarování jí 

neumožňovalo tvořit feromon, kterým dokázala ovládat davy mužů. Z posádky lodi cítila, že 

by podlehli. Všichni do jednoho. Wraithští muži byli více lidmi než jejich královny. A jako 

její feromon působil na lidské muže, působil by i na tyto. 

Zamračila se na svůj zrcadlový odraz. Co jí byla platná velkolepá postava a krásná tvář, 

když si úctu okolí musela vydobývat složitým způsobem bez pomoci, na kterou byla zvyklá. 

Přežívání už měla dost! 

Zamyšleně se zadívala do svých nových očí. Možná je čas na další změnu. Ale kde najít 

toho správného hostitele? 

„Má paní.“ Ve dveřích stál se sklopenou hlavou jeden z posádky a čekal, až se k němu 

otočí. „Velitel té druhé lodi přiletěl i s doprovodem. Čekají na tebe.“ 

„S doprovodem?“ zamračila se královna. „S jakým doprovodem?“ 

„Jeden z vojáků a lidská žena. Snad to má být dar.“ 

Anat naposledy pohlédla na svůj obraz v zrcadle a vykročila za Wraithem.  

 

Andoriel cítila Zakovy rozpaky a Aceův potlačovaný hněv. Stála krok před nimi a jejich 

upřené pohledy cítila jako mravenčení na páteři. 

Dveře místnosti se otevřely a vešla královna Anat se dvěma Wraithy z posádky. Jeden byl 

zřejmě velitelem lodi a druhý stráž s kuklou na obličeji. 

Andoriel zvedla hlavu. 

„Vítejte.“ Anat důstojně pokynula a trochu zaraženě se dívala na příchozí. Podle jejich 

rozestavení to vypadalo, jako by lidská žena měla z těch tří nejvyšší postavení. Neslučovalo 

se to s ničím, co Anat až dosud zjistila o wraithském společenství. 

Ace udělal krok vpřed a po Ájině přikývnutí odpověděl Anat na pozdrav. 

„Pozvání jsi dostal ty,“ řekla mu odměřeně. „Seznam mě se svým doprovodem.“ 



„Tento voják mne doprovází jako osobní stráž. Vím, že se na tvé lodi nemusím ničeho 

obávat,“ Ace si dovolil malý přezíravý úsměv. „Ale tradice není vhodné porušovat. A tato 

žena-,“ zarazil se a vyměnili si s Andoriel krátký pohled. „Mne také doprovází.“ 

Anat díky vzpomínkám královny věděla, že v životě velitele té druhé lodi má jakási lidská 

žena výjimečné postavení. Jak výjimečné a významné, to královna nevěděla. Anat byla 

rozhodnutá to zjistit a případně využít. 

Andoriel klidně snášela její pohled a prohlížela si ji se stejnou povýšeností a zájmem jako 

se na ni dívala Anat. Cítila královnin pokus o ovládnutí její mysli. Chvíli ji nechala se snažit a 

pak ji odrazila takovou silou, až královna zavrávorala. 

Ace to pozoroval a doufal, že už brzo bude konec téhle frašky. I jeho přizpůsobivost měla 

své hranice. Tato královna měla být pod jeho vlivem a nikoho jiného, Andoriel nevyjímaje. 

Anat se usmála. Štěstí jí přálo víc, než se i při své aroganci odvažovala doufat. Jestli je tato 

nevýrazná žena tolik důležitá pro wraithského velitele, bude ideální hostitelkou. 

„Promluvme si,“ usmála se na Andoriel a pokynula rukou ke dveřím. „Samy dvě.“ 

Ája se zamračila. Toto v plánu nebylo. 

„Nemám tebou o čem mluvit,“ příkře odmítla pozvání. „Zůstanu se svými druhy.“ Se 

zvednutou bradou vnímala, jak k ní Ace i Zak přistoupili. Zůstali v pozadí, ale dost blízko, 

kdyby potřebovala pomoc. 

Anat úsměv z tváře nezmizel. Musela se hodně přemáhat, aby zachovala důstojnost a zdání 

počínajícího přátelství. I ona se přiblížila k Andoriel. Zastavila se, až když byla Ája v jejím 

dosahu. 

„Ne všechny hovory dvou královen jsou určeny pro uši jejich poddaných,“ pokračovala 

Anat. Chtěla být s tou ženou sama, aby mohla bez omezování posoudit, jestli je tělo stojící 

proti ní vhodné k použití. Její mysl už vytvářela fantastické scénáře od ovládnutí této galaxie 

až po bezpočetné potomstvo téměř nesmrtelných tvorů. A všichni jí budou sloužit a ctít ji jako 

svou nejvyšší bohyni. Už se s nikým o vládu dělit nebude. Ani s Baalem. Zalitovala, že mu 

poslala vzkaz, byť byl jenom krátký a nic neříkající. V této galaxii je místo jenom pro jednu 

vládkyni. Až se stane nejmocnější, bude před ní i Baal klečet v prachu a líbat lem jejích šatů 

v úžasu nad její mocí. 

„Jsi pozoruhodná.“ Udělala další krok k Andoriel. „Lidská bytost, kterou Wraithi považují 

za svou královnu, je vlastně více než pozoruhodná.“ Anat pokračovala v lichotkách, aby 

otupila pozornost Wraithů. 

Velitel královniny lodě se s tázavým a zároveň prosebným výrazem otočil k Aceovi. Po 

jeho sotva znatelném pokývnutí se mu očividně ulevilo. Ale Ace se nemohl zabývat obavami 

nějakého velitele. Musel dávat pozor na Anat a Andoriel. 

Anat rychle přemýšlela. Věděla, že má jenom jednu šanci k přesunu. Na rtech se jí usadil 

jemný úsměv, když si představila svého druha Baala, až ji uvidí v novém těle. Dokáže to 

zařídit tak, aby pro něj byla neodolatelná. 

Ale zatím je třeba vyřešit současnou situaci. 

„To není pravda,“ řekla klidně Andoriel. „Nejsem královna. Jsem jenom člověk a 

pozoruhodného na mě není nic.“ 

„Mýlíš se, když se tak podceňuješ.“ Anat čekala na správný okamžik. Sledovala Ace a 

Zaka, kteří se znovu podívali na velitele její lodi. 

Teď! 

„A budeš mnohem víc, než si dokážeš představit,“ zamumlala, chytila Andoriel oběma 

rukama v týle a přitáhla ji k sobě. Lidská žena neměla žádnou šanci se ubránit wraithské síle. 

Všechno šlo dobře. Anat uvolnila spojení s královnou a vyklouzla jejími ústy. Než 

se královna zhroutí k zemi, měla už ovládat tělo lidské ženy. 

Andoriel přitiskla rty k sobě. Věděla, že jí to nebude nic platné, ale každý okamžik zápasu 

byl důležitý. 



Ace a Zak se k nim vrhli při prvním pohybu Anat. Nezabránili jí sice v uchopení Andoriel, 

ale Zak Áju zezadu chytil a prudce ji přitáhl k sobě. Ace vymrštil ruku a prsty sevřel kolem 

jednoho ze čtyř hrotů parazitových úst. Dál nedosáhl. Anat poznala svoji chybu a snažila se 

vykroutit a vrátit se zpět do královny nebo si Andoriel přitáhnout dostatečně blízko pro 

bleskový přesun. 

Andoriel se pokusila sklonit hlavu, aby po ní královniny ruce sklouzly. Nešlo to. Držela ji 

příliš pevně. Ája se opírala dlaněmi o ramena královny, Zak se snažil ji odtáhnout a ona cítila, 

že už dlouho nevydrží tah ze dvou stran. Před očima se jí roztančily mžitky. 

Ace svíral výrůstek a s hrůzou si uvědomil, že se mu vysmekává mezi prsty. Parazit se 

kroutil a dařilo se mu ve snaze se vyprostit. 

Anat měla ještě pořád šanci přesunout se do lidské hostitelky. Ještě pořád ji měla na dosah. 

Kdyby se jí podařilo zbavit se sevření toho Wraitha, mohla to dokázat. 

Velitel lodi vykřikl, přiskočil ke své královně a odtáhl ji z dosahu těch tří. Nechápal, co se 

děje. Neviděl Anat snažící se dostat z jedné hostitelky do druhé. Viděl jenom útok na svou 

paní. Ať s ní bylo cokoli, jeho první povinností bylo ji ochránit. 

Královna mu zůstala bezvládně ležet v náruči. 

Andoriel se stejně tak zhroutila do rukou Zaka a Ace stál uprostřed s parazitem klouzajícím 

mu mezi prsty. Chytil ho uprostřed těla druhou rukou a stiskl. Ozvalo se ostré zapištění. 

Rozdrcená Anat dopadla na zem a ještě chvíli se kroutila, než zůstala nehybně ležet na 

podlaze wraithské lodi. 

„Jak je královně?“ zeptal se Ace a udělal krok k veliteli. Královnin strážce na něho 

zasyčel. Stál nad svým velitelem a paní a nehodlal k nim nikoho pustit. Ještě pořád ani jeden 

z nich nepochopil, co se stalo. 

Ace couvnul a otočil se k Zakovi a Andoriel. Položili Áju na zem a Ace se jí dotkl prsty 

krku. „Bude v pořádku,“ narovnal se po letmé kontrole jejích životních funkcí. Srdce bilo a 

dech jí proudil do plic. 

„Co se stalo?“ zašeptala královna. Seděla na zemi a nechápavě se rozhlížela kolem sebe. 

„Byla jsi nemocná,“ informoval ji klidným hlasem Ace. „Do tvého těla se dostal parazit. Je 

mrtvý.“ Očima se dotkl zbytků Anat. 

Královna mlčela. Zvedla se, upravila si oděv a špičkou boty šťouchla do parazita. Pak se 

sklonila a goa‘uldí hlavu si dvěma prsty zvedla před obličej. 

„Toto,“ zašeptala si pro sebe. „Tato – domnívám se, že si říkala Anat - ovládla mou mysl i 

moje tělo.“ S tajenou hrůzou se podívala na Ace. 

„Nepotkala jsem nebezpečnějšího tvora. Musíme zjistit, kde jsou ostatní jako ona, a zničit 

je. Slyšela jsem její myšlenky.“ Královna se odmlčela a uvolnila sevřené prsty. Anat dopadla 

zpět na podlahu. 

Ace stál a čekal, až se královna vzpamatuje. Slyšel, že se za jeho zády probudila Andoriel 

a za pomoci Zaka se také postavila. 

Královna pohledem přeskočila z Ace na Áju. 

„Chtěla tebe,“ řekla nepřátelsky. „Byla jsi pro ni lepší, než já.“ Přes všechnu hrůzu to její 

wraithskou ješitnost nevýslovně urazilo. Něco dalo přednost člověku před ní. 

Andoriel se unaveně opírala o Zaka a neodpovídala. Po přetahované, kterou s ní hráli, ji 

všechno bolelo. Věděla, že není mrtvá jenom proto, že ji Wraithové chtěli živou. Kdyby jim 

na tom nezáleželo, skončila by roztržená na několik kusů. Toužila jenom po návratu do svého 

pokoje na Aceovu loď a po chvíli klidu na ohodnocení škod a vzpamatování se. 

„Ten parazit pochází z jiné galaxie,“ řekl Ace. „Nemusíme se obávat jejich vpádu. Tento 

tvor se sem dostal náhodou.“ 

„Ti vojáci z Atlantis,“ vzpomněla si královna na to, co předcházelo její změně v hostitelku. 

„Byla v jednom z nich.“ 



„Ano.“ Andoriel se pustila Zaka a zapojila se do hovoru. „Je nebezpečné chtít se krmit na 

lidech z Atlantis.“ 

Ace se na ni rychle podíval. Stála vedle něj, ještě pořád bledá a roztřesená, ale v očích jí už 

svítila obvyklá potměšilá světélka. 

Královna se na ni zamračila. 

„Má paní,“ dovolil si ji oslovit velitel její lodi. „Jestli je vám dobře, měli bychom -,“ 

zarazil se pod jejím pohledem a couvnul. 

Královna se zadívala zpátky na Ace. 

„Nepamatuji si úplně všechno, ale řekla bych, že ti znovu vděčím za život,“ řekla pomalu a 

neochotně. 

Ace jenom mírně sklonil hlavu. „Je mojí povinností chránit ty, kteří se svěřili mému 

vedení. A teď se, když dovolíš, vrátíme na moji loď.“ 

Královna mu pokynula a odešla. Její poslední pohled, než zmizela za dveřmi, patřil 

Andoriel. 

Ace se podíval na Zaka. „Odvezeš nás,“ řekl krátce. 

Zak přikývl a odešel jako první do hangáru připravit Šipku k odletu. 

Ace se zastavil, když ho oslovil velitel lodi. S nečitelnou tváří vyslechl jeho díky za 

záchranu královny. Odpověděl neurčitou frází a sledoval při tom Andoriel. 

Ája vykročila chodbou, ale ještě pořád se jí točila hlava a tělo jí nechtělo poslouchat. 

Ace ji zachytil těsně předtím, než se jí v hangáru podlomila kolena, a také těsně před tím, 

než je Zak přenesl do úložného zařízení Šipky. 

V místnosti vyhrazené pro její pobyt v Aceově lodi se usadila na lavici a pak si na ni lehla. 

„Doma,“ zašeptala si pro sebe a zavřela oči. 

„Vrátím tě na Atlantis,“ řekl Ace ode dveří. 

Nepohnula se a dokonce ani nic neřekla. Přemýšlela o tom, kolik si královna zapamatovala 

z vědomostí Anat. Na kolik cizích myšlenek ještě narazí při rekapitulaci svého spojení s cizí 

parazitickou rasou goa‘uldů a kolik z nich může ohrozit Zemi a její spojence v Mléčné dráze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51. Staré pověsti wraithské 5 : O královnách 

 „Vy jste Nadine, že?“ doktor Woolsey stál v jídelně a ruce trochu nervózně posouval po 

okraji tácu. 

Nadine zvedla hlavu a kývla. 

„Já jsem...,“ zarazil se a pohledem zabloudil k volnému místu proti Nadine. Když znovu 

kývla, posadil se a konečně pokračoval: „Jsem Woolsey, tedy doktor Woolsey, nový vedoucí 

expedice Atlantis. Vlastně se jmenuju Richard.“ Zarazil se. 

Nadine k němu zvedla výrazné tmavohnědé oči. Polkla poslední sousto a řekla: „Vím, kdo 

jste, doktore. Mohu vám nějak pomoci nebo chcete jenom společnost při jídle?“ 

Richard si potichu oddechl. Počátky komunikace s novými osobami nebyly jeho silnou 

stránkou. „Stačí Richard. Nebo Dick, když budete chtít,“ trochu se usmál. „Plukovník 

Carterová mi půjčila vaši práci.“ 

Nadine pozvedla obočí. Přemýšlela, o které práci to Richard mluví. Nenechal ji dlouho 

tápat. 

„Četl jsem vaše pověsti. Jsou zajímavé a byl bych rád, kdybyste v nich pokračovala. Pokud 

budete potřebovat nějakou pomoc nebo něco jiného, co bude v mých skromných silách vám 

zajistit, řekněte si.“ 

„To je velkorysá nabídka,“ usmála se Nadine. 

„No,“ Richard upil trochu vody, než pokračoval. „Vlastně mě Samantha prosila, abych jí 

k pravidelným hlášením přikládal i vaše pověsti.“ Zmlkl a sklonil se nad jídlem. 

Nadine se začala zvedat k odchodu, když ji ještě zarazil: „Další hlášení posílám zítra. 

Myslíte, že budete mít hotovou další pověst tak, abych si ji před tím stačil také přečíst?“ 

„Budu se snažit,“ vzdychla Nadine. Plán na nové espévéčko měla v hlavě. Hodit ho do 

počítače, to byla trochu složitější záležitost. Odnesla tác a další dvě hodiny se naplno 

věnovala své obvyklé práci. Překládala drobné texty nalezené na prozkoumávaných planetách 

a zakládala je ke zprávám o misích. Jejich vyhodnocení nebyla její starost. Na to měli 

Richarda a jeho tlupu. 

Skončila brzy odpoledne. Cestu do jídelny pro kávu pojala jako procházku stejně, jako 

cestu do svého pokoje. Vytáhla na terasu obě křesílka a malý stolek. Na stolek si připravila 

kávu a velkou sklenici s vodou, do jednoho křesílka si sedla a do druhého si odložila natažené 

nohy. Na kolena si položila notebook, spustila ho a otevřela nový textový soubor. Poopravila 

sklon obrazovky a pohladila klávesnici. „Tak se do toho pustíme,“ řekla si nahlas. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O královnách 

 

Seděla na barové židličce a rozparek temně fialových šatů jí vysoko odhaloval stehno 

v černé punčoše. Nohu měla přehozenou přes nohu, lokty nedbale opřené o bar před sebou a 

část tváře jí zakrýval pramen dlouhých světle hnědých vlasů. V prstech otáčela skleničkou na 

stopce, ze které se ještě nenapila. Co její šaty odhalovaly dole, to si vynahradily výše. 

Stojáček obtažený kolem štíhlého krku a dlouhé rukávy neukázaly ani kousek kůže. Dokonce 

i prostřih v přední části od stojáčku k žaludku byl pečlivě stažen černou sametkou, která se cik 

cak provlékala malými otvory s kovovými okraji. 

Zpod dlouhých řas jasně modrých očí sledovala skupinku mladíků. Přišli před chvílí, 

dlouze se usazovali a přitom se stále nápadně rozhlíželi po příhodných společnicích. 

Netrvalo dlouho, než se k ní jeden z nich nenápadně přitočil cestou k baru. 

„Sama samička?“ mrkl na ni. 

Bez odpovědi si ho důkladně prohlédla a odvrátila se. 



„Ale no tak, kotě, snad jsem toho tolik neřekl,“ nechtěl se nechat odbýt. „Loučíme se s 

kamarádem a napadlo nás, jestli by ses nechtěla přidat. Sonte zítra odjíždí do Prianu. Bude 

tam pracovat nejméně rok. Kdo ví, kdy se zase uvidíme.“ V hlase se mu objevil smutek. Ať 

byl Sonte kdokoli, kamarád byl zřejmě dobrý. 

Pomalu pootočila hlavu. Pod jejím upřeným pohledem se chlapec otřásl náhlým pocitem 

chladu. Zlehka ťukla skleničkou o bar a vstala. Pohybem ramen si urovnala šaty a přešla ke 

skupince mladíků. Zářivě se na ně usmála. 

„Který z vás je Sonte?“ zeptala se příjemným altem. 

„To jsem já,“ vydechl jeden z nich. Uchváceně se díval na ženu stojící u jejich stolu. 

Přešla k jeho židli, sklonila se a lehce ho políbila. „Pak ti přeji šťastnou cestu,“ zašeptala 

mu zblízka do ucha. Odstoupila a zmizela v hloučku nově příchozích. 

S ubíhajícím časem rozloučení nabíralo obrátky. Tajemná žena byla dávno zapomenuta a 

vystřídaly ji jiné, mnohem méně tajemné, ale o to přítulnější. 

K ránu se temně fialové šaty objevily znovu. Společnost se začala loučit, když najednou 

stála za Sonteho židlí a ve zvednutých prstech houpala klíčky od vozu. 

„Mám velké auto, můžete svého kamaráda doprovodit až k lodi,“ navrhla klidně. Přejela 

všechny pohledem. „Vejdete se,“ usmála se. 

 

Za dva dny seděl velmi nervózní barman na nepohodlné židli ve výslechové místnosti a 

vyprávěl všechno, na co vzpomněl z večera, kdy se skupina mladých lidí loučila se svým 

kamarádem Sontem. Jeho popis ženy ve fialových šatech byl tak neurčitý, že se vyšetřovatelé 

neměli čeho chytit. Ani velkého vozu, který v závěru rozlučky nabízela, si nikdo v okolí 

nevšiml. Jisté bylo jenom jedno. Ani Sonteho, ani žádného z těch, kdo se zúčastnili rozloučení 

s ním, se nepodařilo nalézt. Všichni beze stopy zmizeli. Vyšetřovatelé považovali za 

nejpravděpodobnější, že za zmizením skupiny osob byla záhadná žena ve fialovém. Nebylo 

by to první takové hromadné zmizení. Vyšetřovatelé měli dokonce i podezření, kam jsou 

pohřešované osoby přepravovány, ale co se s nimi děje dál, o tom neměli žádnou představu. 

Protilehlé hory byly příliš nebezpečným místem pro jakýkoli zásah, a co se jednou ocitlo za 

cestou a plotem oddělujícím dva rozdílné světy, to bylo navždy ztraceno. 

 

Sonte se probudil s bolestí hlavy. Napadlo ho, že to večer na rozlučce musel pořádně 

přehnat. Neochotně otvíral oči a krčil čelo v očekávání bodavého světla. Nic takového se 

nestalo. Tma zůstala stejná, ať měl oči otevřené nebo zavřené. Zděšeně vyjekl. Na jeho výkřik 

se v blízkosti ozval další hlas. 

„Sonte?“ zašeptal někdo. 

„Jo,“ odpověděl stejně. „To jsi ty, Erstane? A kde je Noliakin, Hotruns a Odresklar?“ 

„Jsme tady všichni,“ odpověděl mu Noliakin. Připadalo mu divné, že jim Sonte říká 

plnými jmény a ne zkratkami, jako obvykle. 

„A nikdo nic nevidí,“ doplnil ho Odresklar. „Nebude to špatným pitím. Prostě je tady tma.“ 

Jako na potvrzení jeho slov se jim nad hlavami objevil matný přísvit. Díky tomu zjistili, že 

jsou v jeskyni z červenošedé skály. Zdroj světla byl stále nejasný, i když záře sílila. Všech pět 

mladíků leželo na zemi poblíž jedné stěny jeskyně a trochu nejistě se v přibývajícím světle 

rozhlíželo kolem sebe. Na ozářených stěnách jeskyně se začaly míhat stíny a mladíci se 

odtáhli až ke skalní stěně. Kdyby to bylo možné, nejraději by se vmáčkli do ní. Tiché kroky je 

přiměly otočit hlavu jedním směrem. 

Žena ve fialových šatech stála v místě, kde do jeskyně ústila široká chodba a nad hlavou 

zvedala lucernu. Usmála se na mladíky, kývla a otočila se k odchodu. 

„Počkej!“ vykřikl Noliakin. Vyskočil na nohy, rozběhl se k ženě a chytil ji za rameno. 



Trhla sebou, aby se vyprostila. Noliakin s výkřikem uskočil, když se jí podíval do tváře. 

Nevypadala jako lidská. Byla bílá, protkaná temnými žilami a zářily z ní zlaté oči 

s podlouhlými duhovkami. 

„Co jsi zač?“ hned se vzpamatoval. Nikdy netrpěl přílišným strachem z odlišností. 

I ostatní mladíci se přiblížili a prohlíželi si ženu se zvědavostí i odporem. 

„Jmenuji se Albea. A to je mnohem víc informací, než potřebuje kdokoli z vás vědět. 

Pojďte.“ Otočila se a vedla je chodbou do velké čtvercové místnosti vytesané ve skále. U 

jedné ze stěn blízko dveří stál malý stolek, na který se vešla právě jenom lucerna. Albea 

zůstala stát vedle něj čelem do místnosti. Sotva vešel poslední z mladíků, dveře se za nimi 

zaklaply. Z druhé strany se otevřely jiné dveře a shrbeně vešel vysoký muž s dlouhými bílými 

vlasy následovaný několika dalšími nevýraznými lidmi. Uprostřed volného prostoru se muž 

napřímil, přejel mladíky rychlým hodnotícím pohledem a pokýval hlavou. 

„Budou vhodní,“ zamumlal. 

„Cože?“ Hotruns se do té doby držel stranou a do ničeho nezasahoval, ale dál už to 

nevydržel. Jeho nechuť k uzavřeným prostorům se s každým okamžikem stupňovala, nyní 

protrhla křehkou slupku zdravého rozumu a on začal panikařit. Dvěma dlouhými kroky byl 

zpátky u dveří a zkoušel je otevřít. Nepodařilo se a Hotruns se rozběhl na druhou stranu ke 

vstupu, odkud přišel bělovlasý muž. Nikdo mu nestál v cestě. Nikdo mu nebránil. Ustupovali, 

aby mohl projít, a nechali ho zmizet v pootevřených dveřích. Jeho křik za několik chvil trhnul 

se zbývajícími mladíky a bělovlasého starce přiměl znovu pokývat hlavou. 

Noliakin se chtěl rozběhnout za kamarádem, ale Erstan ho chytil a rukáv. „Nedělej, co 

chtějí,“ zasyčel na něj. 

„Doktore?“ ozvalo se z hloučku lidí. 

„Doktor?“ Erstan se na vysokého muže pozorně zadíval. Chvíli usilovně přemýšlel, ale 

nakonec došel k poznání: „Vy jste doktor Taristen Opremot! Ten, který před lety zmizel. Vaši 

práci dodnes nikdo nepřekonal. A že to už je...,“ zarazil se. „To není možné! Muselo by vám 

být více jak sto let!“ 

Doktor Opremot celou dobu bez hnutí poslouchal Erstanův proslov. Když Erstan zmlkl, 

doktor naklonil hlavu na stranu a usmál se. 

„Jsem Taristen Opremot,“ ujistil mladíka hlubokým hlasem. „A je mi jedno sto čtyřicet 

sedm let plus nějaký ten den navíc. Moje práce -,“ zarazil se. Proč by měl zrovna tomuto muži 

vyprávět o svých úspěších. Stejně by z nich nepochopil ani polovinu. 

Albea udělala krok do místnosti a vážně se na doktora zadívala. Všiml si toho. Mírně 

protočil oči a přikývl. „Tak dobře,“ povzdechl si. „Tudy, pánové,“ pokynul hloučku mladíků 

k dalším, dosud skrytým dveřím. 

„Půjdu první,“ řekla Albea a bez zaváhání vyšla z místnosti. 

„Jak se jmenuješ?“ zastavil doktor Erstana, než mohl vyjít za ostatními. 

„Erstan Oddfagum. Říkají mi Stan nebo Stanley. Jsem pátým rokem v lékařské škole, proto 

o vás vím.“ Erstan přešlápl a nejistě se podíval k zavírajícím se dveřím. 

„Víte co, mladý muži,“ usmál se doktor a vzal Stana kolem ramen, „půjdeme se trochu 

projít a něco vám ukážu.“ Odváděl Stana z místnosti směrem, kterým mladíci vstoupili. 

 

„Kde je Stanley?“ otáčel se Sonte na všechny strany. „Kam jste ho schovali?“ vyjel na 

Albeu. Chytil ji za ruku a snažil se jí otočit směrem k sobě. 

Bez znatelné námahy se mu vytrhla. Pak ho sama uchopila za loket, aby se jí nemohl 

vysmeknout, a odvedla ho k něčemu, co vypadalo jako nepohodlné kamenné lůžko s mělkou 

prohlubní pro tělo. 

Nedokázal se vykroutit z jejího sevření a jenom se stále větším zděšením sledoval, jak je 

proti své vůli pokládán do prohlubně a přes ruce nohy i střed těla ho poutají silné řetězy. 

Zmateně se rozhlédl, když se s ním kamenná deska zvedla tak, že se nohama dotýkal země. 



Vedle něj byl Noliakin a Odresklar ve stejném postavení jako on sám. Ani jeden z nich 

nedokázal rozeznat, kde se vlastně ocitli. Všechno bylo zahaleno tmou, jenom jejich tři desky 

byly ozářeny narudlými plameny, které vyskakovaly z kulatých otvorů poblíž. 

„Sonte!“ vyjekl dívčí hlas někde blízko. Zkroutil se, jak nejvíc mohl, aby se podíval za 

sebe. Nešlo to, ale dívky, se kterými v baru zapíjel svůj odchod do velkého města, prošly 

kolem nich a zůstaly stát mezi tancujícími plameny. Oči jim jasně zářily jako v horečce a 

vyděšené pohledy stáčely stále do jednoho místa někam za Sonteova záda. Jako na povel se 

svezly k zemi. Zůstaly napůl ležet a napůl klečet a zbyly z nich jenom ty zářící oči. Sonte 

rychle přemýšlel: v baru byl se čtyřmi přáteli a dívek, které se k nim přidaly, bylo méně. Tyto 

tři. Albea je dostala všechny. Překvapeně se po ní ohlédl, ale už ji nenašel. Ztratila se mezi 

stíny a splynula se skalami všude okolo. 

Najednou měl pocit, že ho kamení svírá. Uzavírá se a nedovoluje mu se nadechnout. Tichý 

zvuk zpočátku nezaznamenal, příliš pohlcen v myšlenkách na nadechnutí dostatečného 

množství vzduchu. Výkřik Noliakina ho vrátil zpátky. Zatřásl hlavou. Jedna noční můra se 

změnila v jinou, ještě horší. Slyšel tiché mručení početného davu a šustot, který mu 

připomínal tekoucí vodu. Chtějí je utopit!? 

Hučení davu se stupňovalo a plameny začaly šlehat výš. Osvětlovaly temnou pohupující se 

masu těl. Všichni byli oblečeni v černých kápích, zpoza kterých se někdy uvolnil pramen 

dlouhých vlasů. Světlo plamenů na nich tančilo a měnilo každý náznak barvy v krvavě rudou. 

Noliakin už nekřičel. Sípavě se nadechoval a dech z něj vycházel chrčivě a přerušovaně. 

Odresklar bez přerušení tiše úpěl. 

Zvuk tekoucí vody se proměnil na něco, do Sonte nedokázal určit. Mrazivý záchvěv mu 

projel celým tělem. Intenzivní pocit nebezpečí ho zbavil veškeré možnosti pohybu. Svaly mu 

ochably a on se téměř v bezvědomí sesunul do řetězů. Jenom napůl vnímal, že voda není 

voda, ale nožky velikých hmyzích potvor, které se k nim ženou z obou stran. Šplhaly mu po 

nohou a po těle a tykadly se dotýkaly jeho obličeje. Rozesmál se, protože ho to lechtalo. 

Prudce pohnul hlavou a jednoho z brouků shodil. Dav zahučel. Zvedl hlavu a zadíval se na 

tváře kryté černou látkou. 

„Parnele!“ vykřikl. Poznal jednoho ze svých spolužáků. Před dvěma lety zmizel. Říkalo se, 

že utekl s dívkou, ale tu vedle Parnela neviděl. „Kde máš Sanetu?“ pokračoval Sonte. 

Oslovený se přikrčil a splynul s davem. 

„Parnele,“ zašeptal Sonte. Hmyz mu visel na každém kousku odhalené kůže, ale skoro to 

nepostřehl. Zaťatá kusadla přinášela úlevu. Přivřel oči a nechal se ovládnout pocitem, že se 

zbavuje strašlivé tíhy. Řetězy už ho nedokázaly zadržet. Vzlétl a jeho zrak se projasnil. Jeho 

poslední myšlenka, než se rozplynul v náhlém jasném světle, byla, proč všichni zírají na tři 

umírající staříky. 

 

Oredaha, Tarak a Neolil se krčily mezi plameny a doufaly, že se k nim brouci nedostanou. 

Konec jejich náhodných známých byl svým způsobem uspokojivý. Hlavně tím, že nepostihl 

dívky, ale jenom chlapce. Stále však zůstávala otázka, co bude s nimi. Proč je přivedli? 

Brouci se pouštěli vyschlých zbytků toho, co z mladíků zbylo, a mizeli kdesi v temné zadní 

části prostoru. 

Oredaha vykřikla, když jí zezadu uchopily něčí silné ruce a zdvihly ji ze země. Ruce 

nepatřily jenom jednomu člověku. Pokud vůbec člověku patřily. Chytily ji za nadloktí a lehce 

zvedly, další ji chytily za boky. Hlava jí přepadla dozadu a nohy jí plandaly na druhé straně. 

Nebyla schopná se vykroutit. Mohla jenom sledovat dav vlnící se před ní zdánlivě hlavami 

dolů. Slyšela křik Tarak a Neolil kdesi pod sebou a cítila, jak se pomalu pohybuje k místu, 

kde ještě před chvílí hodovali brouci. Ruce s ní mírně pohupovaly a pak ji otočily tak, že už 

neviděla dav, ale jenom tmavou masu čelní skalní stěny se sotva znatelnými odlesky 

šlehajících plamenů. Začala klesat. Pokusila se zvednout hlavu, aby viděla před sebe, ale 



pohyb nedokončila. Nohy už se jí skoro dotýkaly země a v týle ucítila bolest. Otevřela ústa ke 

křiku, ale nevyšel z ní ani hlásek. Ze všeho zůstala jenom ta ochromující bolest. Přibližující se 

tmu vítala jako vysvobození. 

 

Tarak a Neolil se třásly a plakaly, ale nikdo si jich nevšímal. Utéct nebylo kam. Byly 

uvězněny mezi davem, ohněm a příšerou, která právě zbavila života Oredahu. 

Tarak zvedla mokrou tvář, když jí někdo jemně poklepal na rameno. Stála tam Albea a 

natahovala k ní ruku. 

„Pojď,“ řekla a vytáhla Tarak do stoje. „Odvedu tě odtud.“ Pevně jí svírala dlaň a jistě 

procházela mezi plamennými kruhy. Tarak šla za ní jako omámená, ani si nevšimla, že Neolil 

za ní vztáhla ruce a křičela, ať ji s sebou vezmou také. Šla za Albeou ke kamenným deskám, 

ze kterých už někdo neviditelný odstranil pozůstatky Sonteho a jeho kamarádů. Zůstaly mezi 

nimi stát a Albea oběma rukama odhrnula Tarak vlasy spadané do obličeje. Jistým pohybem jí 

stáhla lokty za tělo a obtočila je řetězem. Tarak sebou začala házet. Albea ji přidržela za 

dlouhé vlasy a zvrátila ji hlavu, aby se mohla zakousnout do měkké tkáně těsně nad hrudní 

kostí. 

Dav ztichl. Bylo slyšet jenom tlumené hučení ohně. 

Albea ustoupila, aby bylo vidět na to, co zbylo z Tarak. Neolil se zakousla do zápěstí, aby 

na sebe zbytečně hlasitým křikem neupozornila. Albea vypadala vyšší, krásnější a bělejší, než 

si ji pamatovala. Z Tarak zůstala mumie potažená svraštěnou kůží. Kolem lebky jí do všech 

stran trčely chomáče mrtvých vlasů a z obnažených dásní cenila zašedlý chrup. 

Albea přešla zpátky k Neolil. Poslední z dívek ležela mezi kamením, hlavu si ukrývala 

v rukách a bála se pohnout. Albea se u ní zastavila. Shlédla dolů a na dav před sebou. Pak se 

sklonila a jediným máchnutím ruky hodila Neolil do davu. 

Neolil cítila, jak jí chytili, smýkají s ní ze strany na stranu a měla pocit, že ji chtějí roztrhat. 

V dalším okamžiku si přála, aby ji chtěli roztrhat. To, co ji čekalo, bylo mnohem horší. Všude 

do těla se jí zakously desítky zubů. 

 

Erstan a doktor Opremot procházeli velkou laboratoří. Doktor s nadšením vyprávěl 

pozornému posluchači o svých nejnovějších úspěších na poli manipulace se základními prvky 

každé živé tkáně. Erstan v údivu sledoval, do jakých nuancí se věhlasný doktor Opremot 

pouští. Jeho otázky doktora viditelně těšily, tak se jenom nerad obrátil k Albee, když mu 

zaklepala na rameno. 

„Toto je nepohodlné,“ řekla a ukázala si na ústa. „Musíš vymyslet něco jiného. Chci jim 

vidět do tváře.“ 

Doktor potřásl hlavou a zatvářil se pobouřeně. „A co by sis představovala?“ vyjel na ni. 

Albea udělala ještě půlkrok, až stanula těsně u Stana. Automaticky zvedl dlaň a opřel se jí 

o hruď, aby jí přinutil odstoupit do patřičné vzdálenosti. Podívala se mu do tváře a pak na 

jeho ruku. 

„Tohle,“ řekla doktorovi. „To je dokonalé. Budu mít přehled.“ Usmála se a natáhla 

směrem k Opremotovi ruku dlaní vzhůru. „Tady.“ Poklepala si do dlaně prstem druhé ruky. 

Znovu se podívala na Stana. „A toho si můžeš nechat.“ 

Doktor Opremot se ke Stanově údivu a znepokojení mírně uklonil. „Jak si přeješ, 

Wraitho,“ zamumlal. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nadine se zamračila na text, který se jí pod rukama rozrůstal do obludných rozměrů. Ne 

pouze po stránce své délky, ale i obsahu. 



„A to by teda stačilo,“ řekla rázně. Soubor uložila, přetáhla do tabletu a rázně zaklapla 

notebook. Samantha i Richard asi dostanou více, než sami očekávali. 

 

 

 

 

 

 



52. Za oknem 

Shana Morrisová se skláněla, aby viděla přes rameno Radka Zelenky na tablet položený na 

stole. Potřásala hlavou a mračila se. 

„Ne. Takhle to fungovat nebude,“ řekla už po několikáté. Viděla, jak se Radkovi stáhla 

ramena, když přemáhal výbuch zlosti. 

„Bude,“ trval na svém. Hlas se mu přes všechno jeho sebeovládání chvěl. 

Dohadovali se tak už od rána a Shana si právě uvědomila, že pomalu minul i čas oběda. 

„Víš, co?“ řekla opatrně. „Dáme si pauzu a odpoledne se na to podíváme znovu. Možná 

oba dva hlady přehlížíme nějakou důležitou maličkost.“ Narovnala se a vykročila ke dveřím 

laboratoře. Za sebou slyšela hlasitý vzdech a klepnutí hrnku s kávou. Radek se už asi posté 

přesvědčoval, že v něm opravdu nezůstala ani kapička. 

„Tak jo,“ souhlasil. „Máš pravdu. Trochu energie bychom měli doplnit i my.“ 

Nad podnosy plnými jídla se vrátili k pracovnímu problému. Pokoušeli se na něj 

nahlédnout z jiné strany, ale stále končili ve slepé uličce. 

„Chtělo by to nezávislý názor. Takhle se nikam nedostaneme,“ povzdechla si Shana. 

„Zeptáme se knihovnic?“ mrkla na Radka. „Věděla, že i on má rád ty dvě trochu bláznivé 

obyvatelky Atlantis. 

„Radku, Shano. Přijďte okamžitě do velící místnosti.“ Hlas doktora Woolseyho zněl 

Shaniným uším trochu zmateně. Přesto se spokojeně usmála. Celá expedice Atlantis vzala na 

vědomí změnu v jejím oslovení. Málokdo se přeřekl a zavolal na ni jejím původním jménem 

Dasha. 

Radek leknutím převrhl láhev s vodou. Hned ji stavěl zpátky a rozhlížel se, jestli si jeho 

nenadálého pohybu někdo nevšiml. Jídelna byla prázdná. S běžným časem oběda se minuli asi 

o dvě hodiny. Nechali podnosy ležet a rozběhli se k transportéru. 

„To byste měli vidět. Shano, co ty na to?“ Vlajkový tým Atlantis postával s Richardem 

Woolseyem u obrazovky a sledoval přenos ze sondy nad povrchem planety. 

„Kde se tady vzal?“ Shana se zaraženě dívala na obraz Daedala. „Měli být přece na Zemi. 

Ještě včera jsem… To není možné.“ Napadlo ji, jestli nemá sonda poruchu a nepřenáší nějaký 

starý obraz uložený v paměti. 

„Na volání neodpovídá.“ Rodney přejížděl pohledem z obrazovky na tablet v rukách a 

zpátky. Jestli se tam něco stalo, bude potřeba krajní opatrnosti.“ 

„Je to jednoduché,“ pokrčil John Sheppard rameny. „Vezmeme si Jumper a půjdeme to 

prozkoumat.“ Zadíval se na Shanu. „Jdeš s námi?“ 

Shana pokrčila rameny. Rozhodnutí bylo stejně na doktoru Woolseym. 

První výsadek byl tvořen jenom týmem plukovníka Shepparda. Shana měla být připravená 

s početnější skupinou na Johnovo zavolání, kdyby je bylo zapotřebí. 

 

„Prostě se ztratili,“ vyprávěla Shana za hodinu knihovnicím. „Daedalos byl v jednu chvíli 

na oběžné dráze a v další – nic.“ Všimla si, že Andoriel příliš nenápadně stojí před monitorem 

nezávislého notebooku tak, aby na něj neviděla. Zvědavost jí nedala, aby se aspoň nepokusila 

podívat se na zakázanou zónu. Přešla pár kroků stranou, aby si prohlédla nejnovější časopis o 

robotice, a po krátkém postranním pohledu zalapala po dechu. 

Na obrazovce uviděla tvář toho Wraitha, který se z ní pokusil dostat souřadnice Země při 

útoku na replikátory. 

Zvedla oči k Ájině tváři. 

„On je někde tady blízko?“ zeptala se pomalu. 

Erin se po obrazovce podívala, jako by Wraith mohl za to, že ho Shana viděla a Andoriel 

stiskla rty, než odpověděla. 

„Ano. Přiletěl nám něco sdělit.“ 



Bylo zřejmé, že ani jedna z knihovnic není nadšená ze Shaniny zvědavosti. 

„Erin, Andoriel,“ ozvalo se z monitoru. Otočily se a všechny tři se zadívaly do bílé 

wraithské tváře. 

„Provedl jsem podrobný průzkum. Žádný jiný parazit se v okolí nevyskytuje,“ pokračoval 

Ace ve dříve započatém rozhovoru. 

Andoriel pobledla a kývla. Ještě teď jí všechno rozbolelo, když si vzpomněla, jak se o ni 

Ace, Zak a královna přetahovali při pokusu dostat z královny goa’ulda Anat. Pokus byl 

úspěšný, parazit zemřel rozdrcený Aceovým stiskem, královna vyvázla bez újmy, jen 

Andoriel si z celé akce odnesla šrámy. Lidské tělo utrpělo, když se o něj doslova přetahovali 

tři Wraithi a goa’uld. 

„To je dobrá zpráva.“ Erin přimhouřila oči. „Ája informovala vedení Atlantis o výskytu 

parazita i o způsobu, jakým jsme ztratili jeden z našich týmů. To je také důvod,“ posměšně se 

na Ace zadívala, „proč je ještě stále tady a ne a Zemi.“ 

Ace na její poslední poznámku nereagoval a pokračoval: 

„Při kontrole plavidla napadené královny jsme objevili jinou znepokojivou věc. Anat se 

zřejmě pokoušela zaslat zprávu do Mléčné dráhy. Našli jsme její kopii v záloze počítačového 

systému. Zpráva byla určena někomu jménem Baal.“ 

„No, nazdar,“ vypadlo z Andoriel. 

„Baal? Ale ne,“ vzdechla v tu samou chvíli Shana. 

„Co přesně bylo v té zprávě?“ reagovala se zdánlivým klidem Erin. Ani ona se netvářila 

zrovna nadšeně. 

„Takové informace jsme nenašli,“ potřásl hlavou Wraith. „Ani odpověď. Pověřil jsem 

královnu sledováním případné komunikace s Mléčnou drahou. Bude mě informovat o každém 

sebemenším signálu. Útok toho tvora nese velmi těžce a jistě udělá vše pro to, aby se žádný 

z nich nepřiblížil.“ Zadíval se na obrazovku. „Kdo nebo co je Baal?“ 

„Baal je druh Anat. V některých výkladech je jejím mužem, v jiných jejím bratrem. Ale 

v těchto případech jedno nevylučuje druhé,“ ušklíbla se Shana. 

„Je to zmetek s chorobnou touhou po moci a nesmrtelnosti,“ doplnila Erin. 

Ace se pousmál nad vášnivou zlobou, kterou ženy projevily při popisu něčeho tak 

odporného, jako je parazit. 

Andoriel se po Erin a Shaně podívala a v očích se jí zablýskalo. 

„Ale na druhou stranu si musíme přiznat, že hostitele si vybrat uměl,“ dodala do ticha, 

které nastalo. 

„Ten parazit je z vaší galaxie,“ pokračoval Ace po krátkém zaváhání. „možná by bylo 

vhodné, aby se někdo z vás přišel přesvědčit, jestli byla zpráva odeslána nebo jenom 

připravena k případnému použití.“ 

„V tom případě bys měl asi raději kontaktovat vedení Atlantis,“ pokrčila Erin rameny. 

„Ani jedna z nás dopodrobna neví, jak se zachází s vašimi systémy. A problémů máme i bez 

toho dost.“ 

Andoriel neřekla nic. Věděla moc dobře, jak se zachází se systémy wraithských lodí, ale 

problémů měla víc, než jí bylo milé. Zadívala se do země, aby se vyhnula Wraithovu 

upřenému pohledu. 

Shana si odkašlala. „Já je znám,“ řekla tiše. „Jestli s tím budeš souhlasit, přijdu to prověřit. 

Ale mám pár podmínek.“ 

Ace ji pozorně vyslechl a s náznakem úsměvu přikývl: „Dohodnuto.“ 

Po několika větách upřesňujících místo a čas setkání jeho obraz z monitoru zmizel. 

Erin se rozhlédla po knihovně a pohledem se zastavila u Shany a Andoriel. 

„Richard,“ řekla krátce. 

Obě pokývaly hlavami. 

Bylo zbytečné obcházet souhlas velitele základny, když to nebylo nutné. 



Doktor Woolsey se mračil. Zpráva, že Wraith tak snadno dokáže kontaktovat někoho na 

Atlantis, aniž by se o tom dozvěděly oficiální složky, se mu vůbec nelíbila. Na druhou stranu 

si pro sebe se skrývanou spokojeností poblahopřál, že se o tom dozvěděl jako první. Vypadalo 

to, že v něj tajemné knihovnice vložily důvěru. I proto souhlasil s tím, že Shana půjde prověřit 

informace o kontaktování Baala. Jediné, co mu dělalo starosti, bylo prohlášení Shany, že chce 

data prověřit bez doprovodu. 

S otázkou v očích se otočil k Andoriel. Toho Wraitha znala nejlépe. 

Ája pokrčila rameny. 

„Nemyslím, že by Shaně něco hrozilo. Většina posádky je smířená s podivným chováním 

svého velitele. Než tam odejdeš,“ otočila se k bývalé navigátorce, „řeknu ti, na koho si dát 

pozor.“ 

Shana jenom kývla. Nastávající úkol jí náhle začal brát dech. Bude ve wraithské lodi. 

Jediný člověk mezi Wraithy. Polkla. 

Erin a Andoriel se rozloučily s Richardem a doprovázely Shanu k Bráně. 

Ája začala vyprávět o posádce Aceovy lodi, ale v půlce věty se zarazila. Všimla si, že jí 

Shana přestala vnímat. 

„Shano Morrisová!“ řekla hodně nahlas. 

Shana zamrkala a pozorně se na Andoriel zadívala. 

„Na lodi s touto posádkou jsem byla déle a častěji, než se komu jinému líbilo. Tebe tam 

čeká jenom krátká doba. Dodržuj pokyny velitele a dej si pozor na jeho zástupce. Až potkáš 

Wraitha s kuklou, kterému se zablýská v očích, když tě uvidí, můžeš se na něho spolehnout. 

Neublíží ti. Nikdo ti tam neublíží.“ 

Andoriel skončila s proslovem a ramena jí klesla. 

Erin se zašklebila. U Brány zůstaly stát a čekaly na její otevření. Než se rozsvítil poslední 

symbol, připojil se k nim jeden z vojenských týmů. 

Doktor Woolsey na ochozu jenom spokojeně pokýval hlavou. Když už pouštěl Shanu 

samotnou na wraithskou loď, alespoň zařídil, aby ji na blízkou planetu, kde má dojít k setkání, 

bezpečně doprovodili. 

Andoriel se na Shanu povzbudivě usmála a ustoupila. Erin na ni kývla. Shana se zhluboka 

nadechla a zamíchala se mezi vojáky. Prošli Branou. 

Erin zamávala Richardovi a zmizela v chodbě. Ája šla se sklopenou hlavou za ní. Bylo pro 

ni zvláštní, radit někomu v jednání s Wraithy a sama zůstat stranou. Pocit zodpovědnosti na ni 

dolehl jako ocelové závaží. Nevěděla, jak by se srovnala s tím, kdyby se Shaně něco stalo. Ať 

už by to bylo cokoli. 

 

Shana stála za vesnicí poblíž Brány a rozhlížela se. Na její pokyn zůstali vojáci ve vsi. 

Nechtěla zbytečně dráždit wraithskou touhu po energii více osobami, než bylo nutné. 

Udělala dalších pár kroků. Tichý zvuk nad hlavou jí přinutil zvednout oči. Než stačila 

postřehnout, co se děje, ocitla se na rampě hangáru wraithské lodi a Šipka se vracela na své 

místo mezi všemi ostatními. 

Ace stál u vchodu do vnitřních chodeb a čekal, až se k němu Shana připojí. 

Rozhlížela se na všechny strany a každou chvíli zůstávala stát, dokud na ni velitel 

nezasyčel. Popoběhla a vysloužila si jeho znechucený pohled. 

Nešli na můstek, jak si původně myslela. Ještě než se k němu dostali, odbočil Ace do 

postranní chodby. Malá místnost s wraithskými terminálem nebyla příliš pohodlná, ale ke 

kontrole zpráv do Mléčné dráhy stačila. 

„Nechám tě tady,“ řekl Ace, když vešla a přistoupila k počítači. „Jestli se potřebuješ 

přizpůsobit naší lodi a jejím systémům, můžeš tu zůstat pár minut sama.“ 

Shana se na něj překvapeně podívala. Jeho návrh ji zaskočil. Takové ohledy nečekala. 



„Nepotřebuji se přizpůsobovat lodi ani se seznamovat s jejími systémy,“ usmála se. „Znám 

wraithské počítače. Hned tě o tom přesvědčím.“ Stačil jí jednoduchý pohyb, aby uvedla 

terminál do provozu a vyvolala na něm základní informace. 

Velitel se zatvářil spokojeně a pokývl hlavou. 

„Rád vidím, že neztrácíš čas. To je dobře. Tady,“ přejel prsty po ovládacím panelu, „je 

veškerá komunikace lodi napadené královny za období, kdy byla v moci té Anat.“ 

Společně procházeli jednotlivé zápisy. Shana se u některých zastavovala a kontrolovala je 

podrobněji. Mezi obočím se jí vytvořila malá vráska od soustředění. 

„Veliteli!“ Do laboratoře nahlédl jeden ze členů posádky. Ne tak vysoký, jako velitel, ale 

přesto působící dojmem skrývané veliké síly. 

Ace vzhlédl od monitoru. 

„Zachytili jsme neznámý kontakt na okraji této soustavy,“ pokračoval Wraith mezi dveřmi. 

Čekal na velitelovo rozhodnutí a neodpustil si každou chvíli nepříjemně jednoznačný pohled 

směrem k Shaně. 

Navigátorka cítila, jak ji přítomnost nebezpečí mrazí na páteři. 

„Pošli sem Zaka,“ řekl Ace. I on samozřejmě věděl o pocitech svého podřízeného. 

Wraith ve dveřích se zamračil a zmizel. 

Shana si tiše oddechla a uhnula očima pod velitelovým pohledem. Sama sobě vyčetla, že se 

nevěnuje práci a nechá se rozptylovat každým, kdo vejde do místnosti. Znovu se zadívala na 

monitor, kde naskočil další řádek dat. Hlavu zvedla až ve chvíli, kdy se dveře znovu otevřely 

a vešel další Wraith s kuklou na obličeji. 

Ace se na navigátorku podíval a beze slova odešel. 

Shana si Zaka prohlédla a vrátila se k práci. Andoriel měla pravdu. Před tímto tvorem 

neměla potřebu mít se na pozoru. Byla z něj cítit jenom lehká zvědavost a pobavení. A také 

odhodlání splnit svěřený úkol. 

Zahloubala se do kontroly a jenom podvědomě vnímala, že se loď dala do pohybu a během 

vteřiny zrychlila na maximum. 

Zak uprostřed místnosti přešlápl. Cítil narůstající napětí na lodi. 

Shana zamrkala. Najednou se nedokázala soustředit. Zvedla hlavu a tázavě se podívala na 

Zaka. Nereagoval. Položila ruce na klávesnici a vyvolala údaje z venkovních senzorů. 

„Co je to?“ zeptala se a zaťukala prstem na obrazovku. 

Zak udělal krok vpřed a pootočil hlavu, aby na monitor viděl. 

„Cizí loď,“ zahučel. „Wraithská.“ 

„Nepřátelská?“ ujistila se Shana. Po Zakově přikývnutí se jí prsty znovu rozběhly po 

klávesnici. 

„A proč…,“ začala se ptát, když se Zak otočil a přešel ke dveřím. Zůstal u nich stát čelem 

do místnosti a velice důrazně tak bránil Shaně případně opustit vyhrazené místo. 

V rohu obrazovky se objevil malý čtvereček se záběrem z řídícího centra a velitelem 

v popředí. 

„Zůstaň, kde jsi. Planeta, na které jsi čekala, bude v nejbližších okamžicích sklizena. Tvůj 

doprovod jsme varovali,“ řekl jí Ace a zvedl ruku, aby vypnul komunikaci. 

„Počkej,“ vyhrkla Shana. „Mohu pomoci?“ zeptala se rozpačitě, když se zarazil. 

S pobaveným pohledem a zamumláním: „Všechny stejné,“ Ace zrušil připojení. 

Shana se chvíli mračila na tmavou obrazovku a pak znovu vyvolala údaje o komunikaci 

napadené královny. Kontrola jí šla pomalu, ale začínala se blížit k jejímu konci. Koutkem oka 

postřehla pohyb u dveří. Zak už nestál čelem do místnosti, ale ke dveřím. Navigátorce se to 

moc nelíbilo. Znamenalo to, že je cizí loď objevila a možná dojde k boji. Pak ji napadlo, že by 

to mohlo spravit vyjednávání. Tato loď sklízet nechtěla. Nebylo proč na ni útočit. Teoreticky. 

V praxi stejně přestavovala nebezpečí, protože díky ní bude v galaxii Pegas méně potravy pro 



posádku přilétající lodi. Kdyby ji zničili, mohou se krmit na planetách, kam létala doplňovat 

zásoby ona. 

„Soustřeď se,“ zamumlala si Shana pro sebe a znovu se zadívala do počítače. Zbývaly jí už 

pouhé dva poslední záznamy. Upřeně se na ně dívala. Něco se jí na předposledním nelíbilo, 

ale nemohla přijít na to, co to je. Soustředila se na poslední a důkladné prohlídce ho vyloučila, 

jako neškodný. Zaměřila se na ten zbývající a přestala vnímat manévry lodi. Než záznam 

dočetla do konce, ozvala se rána do dveří. 

Zak se nadechl a pevněji sevřel svoji ruční zbraň. 

Po další ráně se dveře otevřely a v nich se objevil hlouček wraithských vojáků. Šipky 

z nepřátelské lodi je vyložily, aby obsadili Aceovo plavidlo a získali co nejvíce zajatců. 

Zak na nic nečekal a začal po nich střílet. Ale ani oni nebyli překvapení jeho přítomností a 

přinutili ho ukrýt se za rám dveří. 

Mezi první ranou a Zakovým úhybným manévrem Shana stačila uložit prohlížený soubor 

do nové složky, vypnout monitor a sesunout se do relativního bezpečí za připojení počítače. 

Další střely zaznamenávala už jenom sluchem a nebyla si jistá, co se v místnosti děje. 

Pootočila hlavu, aby měla lepší rozhled alespoň po nejbližším okolí. Zadržela dech, když se 

do jejího zorného pole dostaly vysoké wraithské boty, a hlasitě vydechla poté, co zvedla oči. 

Stál nad ní Zak a natahoval ruku, aby jí pomohl vstát. 

„Vypadneme,“ zahučel. Aniž se po Shaně ohlédl, vyšel z místnosti a vedl jí klikatou 

cestičkou k vnějšímu plášti. Vyhýbali se bojujícím skupinkám, až došli na správné místo. 

Shaně nepřipadalo ničím zvláštní nebo odlišné od jiných chodeb lodi, ale po Zakově dotyku 

se v jednolité stěně otevřela malá dvířka. 

Vyšli do temné jeskyně. 

Shana marně vzpomínala, že by si všimla přistání nebo alespoň zpomalení. Přejela rukou 

po nejbližší stěně. Chladná vlhká skála ji zastudila pod prsty. Nadechla se, aby se zeptala, kde 

jsou, ale Zak udělal posunek k vlastním skrytým rtům na znamení ticha. 

Vstup do lodě se uzavřel a Shanu i Zaka obklopila tma. 

„Vpravo,“ uslyšela hlas jako vzdálený šepot v temeni své hlavy. Natáhla ruku a po chvíli 

pátrání ji položila Zakovi na rameno. Společně tak šli po hrbolaté skále s mnoha neviděnými a 

nebezpečnými výstupky a viklajícími se balvany. 

Další pokyny už neslyšela, ale Zak ji vedl bez zaváhání stále dál a dál. Už jí ta pouť 

připadala nekonečná, když se před nimi objevilo světlo. 

Ace stál uprostřed spoře osvětlené jeskyně, kolem které se po obvodu táhly silné kabely 

dodávající místu energii potřebnou ne jenom k osvětlení, ale také k práci počítačů, 

rozestavených kolem stěn. V centru jeskyně stála hlavní řídící deska. Velitel se o ni jednou 

rukou zlehka opíral, když zvedl hlavu, aby se podíval na příchozí. 

Shana se pustila Zakova ramene a došla až k Aceovi. 

„Co se stalo?“ zeptala se tiše. 

„Dokázali jsme jejich vojáky na naší lodi zlikvidovat. V tuto chvíli už je tam bezpečno. 

„Nešlo o sklizeň planety,“ odpověděl stejně tiše velitel. „Toto zařízení je ukryté v přírodním 

satelitu poslední oběžnice této solární soustavy a cizí loď ho chránila. Zachytili jsme jeho 

energii a ukryli se v jedné z přístupových chodeb.“ Rukou obkroužil kolem sebe a nakonec 

ukázal na část skalní stěny. 

Shana sledovala jeho pohyb. Ve skále, na kterou ukázal jako na poslední, byl proražený 

otvor do vedlejší jeskyně. Otvor byl chráněn silovým polem, aby se nic nemohlo dostat do 

řídící místnosti, ve které se nacházeli. 

Shana přešla až k silovému poli a oči nespustila z obrazu, který se před ní otevíral 

v oddělené jeskyni. 

Druhý prostor byl o mnoho větší, než jeskyně s počítači. 



Navigátorka se pootočila vlevo a její oči se dotkly přepravek z průhledného materiálu, 

v nichž jeden přes druhého lezli iratusští brouci. I přes několik oddělujících zábran měla 

Shana pocit, že slyší šustění jejich krovek a jemný klapot nožek, jak se pohybovali po 

vymezeném prostoru. Otřásla se a odvrátila pohled stranou. Moc si nepomohla. Hned vedle 

přepravek byly umístěny stázové komory a v každé z nich jeden tvor. Ať už člověk, Wraith 

nebo jiná humanoidní bytost, všichni spali a čekali na chvíli, kdy budou vzbuzeni. Jak se 

Shaniny oči pohybovaly jeskyní dál, nemohla říct, že by se chtěla probudit, kdyby byla 

jedním z tvorů ve stázi. V další části bylo několik zadržovacích zařízení pro sledování 

přeměny, operačních stolů a úplně vpravo za dalším silovým polem hromada něčeho, co 

Shana v prvním okamžiku nedokázala určit. Teprve, když rozeznala objekt na vrcholu, 

roztřásla se a prsty sevřela kolem vystupujícího rámu okna. 

Na břiše tam ležela mrtvola jednoho z humanoidů. Rozhozené končetiny mu visely přes 

ostatní těla, u kterých Shana už jenom stěží dokázala rozeznat, jestli jsou nebo nejsou lidská. 

Tam končila většina těch, kdo byli probuzeni ze stáze. 

Pohyb vedle navigátorky ji přiměl k vyděšenému tlumenému výkřiku. Trhla sebou a o krok 

ustoupila. Vedle ní stál Ace a díval se do stejných míst, jako ona. 

„Vaše práce,“ řekl se stopou posměchu v hlase. Na Shanin nechápavý pohled dodal: „To 

na Atlantis jste vytvořili základ toho, co tady vidíš. Kdyby nebylo vás, nikdy by se nezajímal 

o takové experimenty. Neměl by to zapotřebí.“ 

„Michael,“ zašeptala Shana. Vzpomněla si na trochu neochotné a kusé vyprávění Erin o 

jejím setkání s Wraithem, kterého se doktor Beckett pokoušel proměnit v člověka. 

„Tak mu říkáte,“ přikývl vážně Ace. 

„Ano. Tak mi říkali. A já jim zpočátku věřil.“ Nový hlas zaskřípal potlačovanou zlobou. 

Michael stál před vchodem, kterého si Shana dosud nevšimla, a rozzlobeně si měřil 

všechny, kdo se nacházeli v řídící místnosti. Shanu, Ace, Zaka a dalších pár Wraithů 

z Aceovy posádky, kteří přišli, zatímco si prohlížela Michaelovu laboratoř. 

„Všude narážím na někoho z vás,“ ušklíbl se směrem k Shaně. „Zamořili jste svou 

přítomností celou tuto galaxii. Jakým právem rušíte zaběhlé pořádky a vnucujete cizím rasám 

svoje pochybné zásady a názory? Nikdo nestojí o vás ani o vaše rady.“ Zlostí zúžené oči 

upíral na Shanu. 

Cítila, že kdyby jakkoli reagovala, celou situaci by jenom zhoršila.  

„Myslel jsem,“ Michael pohlédl na Ace, „že moje výzkumy jsou dobře ukryté. Očividně 

jsem podcenil tvoji zvědavost.“ 

„Tvoje dílo je impozantní. Není možné ho přehlédnout,“ odpověděl klidně Ace. „Přesto se 

zdá, že se ti příliš nedaří,“ dodal s letmým pohledem směrem k oknu dělícím jeskyně. 

Michael se zamračil. „Testy nejdou tak rychle, jak jsem doufal,“ připustil. „Chceš mi snad 

nabídnout pomoc?“ Otázka zněla neskrývanou ironií. 

Ace se jenom pousmál. „A pokud ano? S pokusy o přeměnu mám také jisté zkušenosti. I 

když ne z první ruky.“ 

Michael si ho zamyšleně prohlížel. Náhle se v něm probudilo poznání, že tento velitel by 

ho možná přijal takového, jaký je. A znovu se v něm zvedla zlost na obyvatele Atlantis. To 

oni mohli za to, co se z něj stalo. Oni byli příčinou všeho. A ten velitel, který mu nabízel 

pomoc, stál klidně vedle jednoho z Michaelových největších nepřátel. Nezáleželo na tom, že 

tu ženu předtím nikdy neviděl. Patřila k Atlantis. A volně se pohybovala mezi posádkou 

velitelovy lodi. 

„Ty mi chceš nabídnout pomoc?“ zasyčel Michael rozzuřeně, když v myšlenkách došel na 

konec. „Ty, který spolupracuješ s nimi? S těmi, kdo nás používají jako pokusné krysy?“ 

V jeho ruce se objevila zbraň a okamžitě vypálila na velitele. 



Shana si oddechla, když se hovor přenesl mezi Wraithy, ale dál ho pozorně sledovala. Její 

soustředění jí umožnilo vnímat hlavní proud Michaelových nevyslovených myšlenek. Tolik 

nenávisti, smutku a zklamání, kolik ho nesl Michael, téměř nedokázala obsáhnout. 

Krátké uvolnění napětí a jeho nová vlna jí daly čas na nádech a rozhodnutí. Při prvním 

náznaku Michaelova pohybu směřujícímu k výstřelu se pohnula také. 

S výkřikem skočila před Ace. 

Ucítila náraz, který ji odhodil dozadu a pak už nic…. 

 

Ace postřehl blížící se útok, ale Shanina reakce ho překvapila. Než jí v tom stačil zabránit, 

vrhla se do cesty střele z Michaelovy zbraně. Pak už mu na starost o lidskou ženu nezbyl čas. 

V přilehlých chodbách se objevili mutanti vytvoření Michaelem a začal boj. 

Michael zmizel hned potom, co na Ace vypálil. Než se ztratil v labyrintu chodeb a jeskyní, 

velitel ještě zahlédl jeho výsměšný výraz. 

Aceova posádka za stálé střelby ustupovala ke své lodi, ukryté v jedné ze širokých chodeb. 

Zak nepotřeboval rozkazy, přehodil si Shanino bezvládné tělo přes rameno a rozběhl se 

k utajenému vstupu do lodi. 

Poslední Wraith vletěl do lodi po hlavě, jak ho odhodila jedna ze střel, a hned za ním se 

vstup zavřel. Ace už byl na můstku a společně se svým zástupcem se snažili dostat loď co 

nejrychleji do volného vesmíru. Doufali, že se to podaří dřív, než jim Michael uzavře cestu. 

Nad malým měsícem na okraji hvězdné soustavy, kde byla ukryta laboratoř, bylo prázdno. 

Senzory ukázaly jediný kontakt mizející právě v hyperprostorovém okně. 

Michael na ně nečekal a unikl. To mohlo znamenat jediné. Očekával, že nikdo nebude 

moci jeho výzkum zkoumat. Ace stiskl rty a prudkým obratem naváděl loď do místa, kde by 

byla před laboratoří na měsíci krytá jeho planetou. Zástupce mezitím aktivoval štíty a 

netrpělivě čekal, až naskočí motory pro nadsvětelnou rychlost. 

Těsně před tím, než se skryli za planetu, mohli oba díky senzorům sledovat, jak se malý 

měsíc rozpadá v efektním výbuchu. Jeho úlomky za chvíli bombardovaly planetu milióny 

větších i menších projektilů, které se sice z větší části vypařily ve střetu s atmosférou, ale 

mnoho jich prošlo skrz. 

Wraithi nečekali, jestli planeta vydrží náraz trosek rozpadlého měsíce a, jakmile to bylo 

možné, skočili do hyperprostoru. 

 

Shana stála u okna, do kterého z druhé strany bušil prudký déšť. V lijáku se míhaly 

nerozeznatelné tvary a příšeří se střídalo s výbuchy barevných světel. Položila ruku na 

zamlžené okno ve snaze ho očistit a vidět aspoň něco. 

„Jsem jako Alenka za zrcadlem,“ zamumlala si pro sebe. Její hlas se rozlehl dutou 

ozvěnou. 

Otočila se a couvla, až se zády dotkla studeného vlhkého skla. 

Před ní, kolem ní, všude byla šedá prázdnota bez hranic, bez konce. 

Bála se sklopit pohled, aby nezjistila, že nestojí, ale visí uprostřed ničeho. Pomalu se 

obrátila zpátky a chytila se okenní kličky. Zavřela oči a čelo si opřela o okno. Po hlubokém 

nádechu oči zase otevřela a snažila se pohledem proniknout clonu deště. Otáčet se jí už 

nechtělo. Psí počasí za oknem byla jediná možnost kromě odchodu do prázdna. 

Rázně vzala za kličku a otevřela. 

Čekala, že se do ní opře ledový vichr, který hnal kapky proti sklu, a zasype ji příval vody. 

Nic z toho se nestalo. Déšť padal stále stejně prudce, ale za hranu okenního rámu se nedostala 

ani kapička, ani závan větru a dokonce, jak si Shana uvědomila, ani žádný zvuk. 

Položila chodidlo na rám a zhoupla se, aby přeskočila na druhou stranu. Při tom pohybu ji 

napadlo, že by si měla na něco vzpomenout. Bylo to něco důležitého, ale stále jí to unikalo. 



Dopadla na druhou stranu a všechno se změnilo. Déšť zmizel a kolem se rozjasnilo 

namodralou měsíční září. Přistála v mokré trávě. Nohy jí zábly, jak se brodila k nejbližším 

stromům, a chlad pronikal i do zbytku jejího těla. Natáhla ruku, aby se opřela o nejbližší 

kmen, ale ten se změnil v zářící hvězdu a odletěl na oblohu. 

„A teď jsem v říši divů,“ ušklíbla se Shana. 

S napůl zvednutou rukou se zastavila a zamračila se před sebe. „Alenka. Ája. Andoriel.“ 

To byla jedna z věcí, na které si měla vzpomenout. To, co se s ní teď dělo, nebyla skutečnost. 

Skutečnost pro Shanu skončila výstřelem z Michaelovy zbraně. 

‚Musím se probudit,‘ napadlo ji. Pak to řekla nahlas. Zakřičela to s hlavou zvrácenou a 

natáhla ruce k obloze svých představ. Znovu se jí před očima míhaly barevné blesky a tělo ji 

rozbolelo křečí. 

 

„Už to trvá moc dlouho,“ řekl Aceův zástupce. „Nech ji odejít.“ 

Ace se k němu ani neotočil. Právě zachytil slabý ohlas Shanina srdce. V další chvíli se 

přerývaně nadechla a tvář se jí zkroutila bolestí. 

Zástupce ustoupil a z povzdálí sledoval, jak Zak pomáhá Shaně zvednout se do polosedu a 

přidržuje jí u úst sklenici s vodou. Její oči unaveně přejely po tvářích v dohledu. Na zástupci 

se chvíli zastavily a přimhouřily se podezřením, které rychle vyprchalo, když si vzpomněla na 

poslední události před svým odchodem na pokraj nicoty. Na Ace se pokusila usmát a Zaka 

chytila za ruku. 

Zástupce už se ani nenažil zarýt výraz opovržení a s ním na tváři odešel. Měl mnohem 

důležitější povinnosti, než byla snaha probudit lidskou ženu. Raději by ji života zbavil, než jí 

ho vracel. 

„Co? Jak?“ zachroptěla Shana, když se jí konečně podařilo promluvit. 

„Nepamatuješ se?“ Ace nad ní stál a měřil si ji pátravým pohledem. 

Zadívala se mu do očí, jako by z nich chtěla vyčíst odpovědi na své otázky. 

„Michael,“ vydechla. „Měla jsem být mrtvá,“ dodala po chvíli přemýšlení. 

„Měla jsi štěstí,“ přikývl Ace. Sledoval, jak se se Zakovou pomocí zvedla na vratkých 

nohách a po pár nejistých krocích se narovnala. Pustila pomocnou ruku a další krok už udělala 

sama. 

„Pomohla mi vzpomínka,“ řekla zamyšleně. Potřásla hlavou. Pořád ji mátlo, že si 

vzpomněla právě na Andoriel. Pohled jí těkal po místnosti, když si uvědomila, že se toto 

místo liší od všeho, co o wraithských lodích věděla. Pohodlně zařízený pokoj se v nich 

nevyskytoval. Kromě jediné výjimky. Znovu se podívala na Ace. 

„Nechal jsi to tady v původním stavu?“ 

Přikývl. Přechod jejích myšlenek ho nevyvedl z míry. Všiml, že se kolem sebe rozhlédla 

s náhlým zájmem. 

Nadechla se, aby se ptala dál, ale pak jenom sklopila hlavu a zadívala se do země. Možná 

proto si vzpomněla na Andoriel. Byla v jejím pokoji. Nechal ho tak, jak ho opustila. Věřil, že 

ho ještě bude používat? Že se vrátí? V kolika jeho lodích byl takový pokoj? 

„Ta vzpomínka, která mě vrátila zpátky,“ začala tiše, „možná nebyla moje,“ dodala po 

dlouhé pauze. 

„Jak se cítíš?“ Ace neměl dost času ani trpělivosti na spletité myšlenkové pochody 

lidských žen. Pamatoval se, jakými oklikami dokázala Andoriel dojít k nějakému 

jednoduchému výsledku. 

„Dobře,“ odpověděla mu Shana. Energetická střela v ní po probuzení zanechala pocit 

slabosti, ale ten postupně odezníval. 

„A co jsi zjistila při kontrole?“ ptal se Ace dál. 



„Ach, kontrola,“ vydechla Shana. Její původní úkol se jí úplně vykouřil z hlavy. „Zbývalo 

mi prověřit poslední záznam. Je uložený zvlášť, abych ho nemusela znovu hledat.“ Rozhlédla 

se ve snaze najít wraithský terminál. 

Zak ji předešel a odklopil jednu z desek na zdi místnosti. 

Shana snadno našla podezřelý záznam a znovu se na něj zadívala. 

„Veliteli, jsme na místě,“ ozvalo se ode dveří. Jeden z důstojníků stál na prahu a čekal na 

další pokyny. 

Ace se naklonil přes Shanu a vyvolal spojení s kontrolní místností Atlantis. 

„Doktore Woolsey?“ řekl nahlas. 

Pár okamžiků se nic nedělo, pak se na obrazovce objevila tvář Richarda Woolseyho 

s velkými kruhy pod očima. 

„To jste vy?“ zeptal se překvapeně. „Jak se opovažujete nás kontaktovat? Nesklidil jste 

nedávno planetu, kde na vás měla čekat paní Morrisová? Její podpůrný tým se vrátil bez ní.“ 

„Ano. Vrátil. Protože jsem je varoval. A co se vaší další členky expedice týká, je tady.“ 

Richard překvapeně zamrkal, když se do záběru dostala i Shana. 

„Jsem v pořádku,“ řekla klidně. „Potřebuji ještě pár minut na prověření posledního 

záznamu.“ 

„Ty budeš mít,“ otočil se k ní Ace. „Za půl hodiny budeme nad Atlantis, aby ses dostala 

bezpečně zpátky.“ Pohled se mu vrátil k doktorovi. „Měli byste se střelbou počkat, až odletí z 

naší lodi,“ řekl ironicky a přerušil spojení. 

Shana si neodpustila krátký postranní pohled na jeho tvář, než se vrátila ke zkoumání 

záznamu. 

 

„Žádný další signál už se do Mléčné dráhy nedostal, ale obávám se, že tento jeden stačí,“ 

končila za dvě hodiny svoji podrobnou zprávu v zasedačce Atlantis. „Jestli ho Baal nebo 

některý z jeho klonů zachytil, máme se na co těšit.“ 

Po jejích posledních slovech se rozhostilo ticho. Všichni přítomní vstřebávali nové 

informace. Další Michaelova laboratoř a její zničení i možnost vpádu zbytku goa’uldů do 

galaxie Pegas za mocnějšími hostiteli si žádalo hodně přemýšlení. 

„Děkuji vám,“ řekl Richard konečně. „Vaši zprávu odešleme ihned na Zemi. Měli by tam 

co nejdříve vědět, že se někteří z Baalů mohou rozhodnout k přesídlení. Škoda, že nezůstalo 

nic z další Michaelovy laboratoře -“ zarazil se a pak se zvedl. „Děkuji,“ zopakoval. „Můžete 

si jít odpočinout.“ Hlavou se mu mihlo, že jestli to takto půjde dál, bude odpočívat celá 

Atlantida. Nebyly to ani dvě hodiny, co stejnou větu říkal týmu plukovníka Shepparda po 

jejich dramatickém návratu z výletu po jiných dimenzích na palubě cizí upravené lodi 

Daedalos. 

Shana se zvedla z křesla a pomalou chůzí se vydala ke svému pokoji. Tělo ji ještě pořád 

bolelo po zásahu Michaelovou zbraní. Zamračila se na Radka, který se k ní připojil v jedné 

z chodeb. 

„Teď ne,“ zavrčela na něj, než stačil cokoli říct. 

„Jak chceš,“ pokrčil rameny. „Jenom jsem ti chtěl říct, že máš na zbytek dne volno. 

Odpočívej.“ A s tím zmizel. 

V pokoji se svalila na postel a zavřela oči. Rozhodla se, že svého nadřízeného tentokrát 

poslechne. Než ji odnesl hluboký spánek, napadlo ji, že po wraithské lodi, která ji přivezla 

domů, nikdo z Atlantis nestřílel. 

 

 

 

 

 



53. Hannah 

 „Já mám taky veselou a moc profesionální reakci,“ ozvalo se od několika stolů v jídelně, 

které parta vojáků srazila k sobě, aby měli dost prostoru. „Ptal jsem se, jak to, že ten panel 

nefunguje. Neuhodnete, jaká byla odpověď.“ 

Vypravěč počkal, až se na něj obrátí všechny pohledy a pak teprve dopověděl: „Její 

odpověď zněla – takto.“ 

Výbuch smíchu se rozlehl i do blízkých chodeb. Nezněl moc vesele. Problémy s dotyčnou 

osobou měli všichni. 

Zábava v jídelně pokračovala ještě asi půl hodiny, než se její účastníci začali trousit za 

svými povinnostmi. 

 

„Co s vámi mám udělat?“ zeptal se doktor Woolsey a sepnuté ruce položil před sebe na 

stůl. „Žádala jste o službu na Atlantis. Bojovala jste o ni. A teď,“ podíval se na silnou složku 

pod rukama, „jedna stížnost za druhou. Proč jste si tolik přála být tady?“ 

Hannah seděla před Richardem a pohled upírala někam za jeho rameno. Tvář měla bez 

výrazu. Podle všeho jenom čekala, až bude konečně propuštěna z kanceláře, a co se v ní děje 

ji zase tolik nezajímalo. 

„Dostanete ještě poslední šanci,“ pokračoval velitel základny, když pochopil, že se na své 

výtky nedočká žádné reakce. „Doktor Zelenka potřebuje do svého projektu dalšího člověka. 

Uvolil se, že vás přibere do týmu.“ 

Teprve teď se dočkal pohledu temných očí techničky Hannah, ale žádné hlasité reakce. 

„Hlaste se v místnosti se ZPM. Doktor tam na vás čeká,“ skončil Richard monolog a 

sledoval, jak Hannah se zamumláním, které si vyložil jako pozdrav, mizí z jeho kanceláře. 

 

Radek zadumaně otáčel v ruce jedním z krystalů a nepřítomným pohledem se díval na 

panel před sebou. Shana věděla, že ho nemá rušit. Takhle se tvářil vždycky, než našel řešení 

dalšího problému. Tentokrát se jednalo v podstatě o drobnost. Shana sledovala krystal 

v Radkových rukou a všimla si malého výstupku na jeho zadní straně, který mohl bránit 

správnému připojení k panelu. Už se nadechovala, že na to doktora Zelenku přece jenom 

upozorní, když se otevřely dveře a za stálého rozhlížení váhavě vešla Hannah. Pohled se jí po 

pár vteřinách ustálil na dvou osobách v místnosti. 

„Říkali, že mám přijít,“ řekla. 

„Hannah Flatherová?“ Radek zvedl oči od panelu. 

Hannah přikývla a Shana využila Radkova vyrušení, aby mu z ruky vytáhla krystal a 

začala ho podrobně zkoumat sama. Nechala Radka vysvětlovat nové spolupracovnici, co se 

od ní očekává. Přejela nehtem po zadní straně krystalu a sykla bolestí, když jí pod ním zůstal 

ostrý úlomek. Znovu si krystal prohlédla a zasunula ho na jeho původní místo. Panel bliknul a 

po všech ovladačích se rozlilo mléčně bílé světlo. 

„A takové maličkosti tady řešíme taky,“ mávnul doktor rukou směrem k Shaně. Přes snahu 

vysvětlit Hannah základní aspekty jejich práce stačil sledovat i svoji současnou kolegyni a její 

trochu netradiční řešení problému. 

„Co to zase...!“ vykřikl, když všechno v místnosti pohaslo. 

Shana vyděšeně zírala na mrtvý panel, který ještě před okamžikem zářil jako její 

sebevědomí. To ona přišla na jednoduché vyřešení problému, kterým se doktor Zelenka 

zabýval už nejméně hodinu. Teď všechno ztmavlo a zešedlo jako… jako v poslední době 

několik věcí v jejím životě. Tichounce si povzdechla. Měla by si asi začít zvykat. 

 

Erin seděla u osamoceného stolu v jídelně. Výpadek elektřiny ji zastihl hned potom, co 

polkla poslední sousto. 



„Co se to tady zase děje?“ zamračila se. Bez váhání sáhla po sklenici plné vody a zhluboka 

se napila. Taková maličkost, jako nefungující osvětlení, ji nemohla vyvést z rovnováhy. 

„Vypadá to na něco většího,“ odhadla při pohledu z okna. Celá Atlantis se ponořila do tmy. 

Erin vstala, nechala tác tam, kde byl, a zamířila do řídící místnosti. 

 

„Ne. Počkej.“ Rodney se mračil na blikající monitor počítače s náhradním zdrojem 

elektřiny, kde se chaoticky objevovaly a mizely různé znaky. John Sheppard se mu díval přes 

rameno a tvářil se kysele. 

„Co to tady máš za obludy?“ ptal se Radek Zelenka hned ode dveří. „Co jsi zase provedl, 

Rodney?“ 

„Já?“ Rodney se dotčeně obrátil a jenom protočil oči, když za Radkem uviděl i Shanu a 

Hannah. „Tyhle potíže máme už od té doby, co jsme přiletěli z poslední mise. Dneska 

dopoledne před návratem Branou Jumper přestal reagovat a pak zase najednou sám naskočil.“ 

Rodney se mračil čím dál víc. Ve skupince už stála i Erin a sledovala ho pobaveným 

pohledem. 

„Takže budeme čekat, až zase Atlantis sama naskočí?“ zeptala se Hannah. 

„Ne. Vy dvě jděte zpátky k ZPM. Bude lepší, když tam někdo bude, kdybychom 

potřebovali pomoc odtamtud, než to tady dáme do pořádku,“ kývl na ni a na Shanu Radek. „Já 

tu zůstanu s Rodneym.“ 

„Ale ne,“ mávl rukou Rodney. „Jdi si po svém. Já to tady zvládnu.“ 

Shana i Hannah mezitím odešly. Z chodby k ostatním dolehla ozvěna jejich smíchu. Obě 

ženy se nad něčím dobře bavily. 

„Aspoň někdo tady má dobrou náladu,“ zavrčel Rodney. 

„Půjdu zkontrolovat -,“ začal Radek, ale zarazil se, když Rodney jeho směrem jenom 

znovu mávl rukou. Pokrčil rameny a cestou ke dveřím kývl na Erin. 

„Půjdu s tebou,“ řekla s úsměvem. „Kamkoli jinam,“ zašeptala s posledním ohlédnutím po 

Rodneym. John se přiblížil k obrazovce a něco na ní doktoru McKayovi ukazoval. 

„Půjdeme do patra nad ZPM,“ vysvětloval Radek. „Něco mě napadlo a potřebuju se na to 

podívat.“ 

Erin ho zvědavě následovala. Nenápadně se rukou dotkla kovové tyčky ukryté v oblečení a 

usmála se. Když bude potřeba, mají vlastní zdroj světla, o kterém Radek zatím neví. Začínala 

litovat, že o takovou zábavu přišla Andoriel. Před dvěma hodinami odletěla se skupinkou 

vědců překládat nějaké staré wraithské texty. Bloumání po Městě za svitu měsíců by se jí 

určitě líbilo. 

 

Hannah došla až k pultu se ZPM, vyhoupla se na něj a pohodně se zavrtěla. Nohy jí 

nedosahovaly na zem a ona si jimi spokojeně pohupovala. 

Shana se na ni podívala a pobaveně zavrtěla hlavou. Napadlo ji, že zvěsti o nesnášenlivé 

Jezince jsou přehnané. Žádné neshody spolu zatím neměly. A to někteří tvrdili, že se 

s Hannah nedá mluvit ani pět minut, aniž by někoho slovně napadla. Povídala si s ní celou 

cestu zpátky k modulu nulového bodu a pak ještě dlouho, když hlídaly tichou místnost a 

čekaly na zavolání Radka nebo Rodneyho. Vysílačky i komunikátory mlčely a chodbou ani 

jednou nezazněly kroky chvátající okolo. 

Shana si ten nezvyklý klid dlouho neuvědomovala. Atlantis byla stále bez energie. Tmu 

rušil jenom jediný zvuk – polohlasné vyprávění Hannah prokládané občas Shaniným 

dotazem. 

 

Erin s Radkem společnými silami otevřeli dveře v místnosti nad ZPM. 

Doktor Zelenka vešel a rozčileně zamrkal do husté tmy. „Sakra, Erin, tady si nevidím ani 

na vlastní nos,“ zavrčel. 



Erin ho nevnímala. Stála nakročená do místnosti, ale hlavu nakláněla k chodbě a mračila 

se. Pocit, že se blíží něco hodně zlého, na ni udeřil náhle a neodbytně. Na Atlantis bylo cosi, 

co tam rozhodně nepatřilo. 

„Erin?“ Radek se vrátil ke dveřím a vzal knihovnici za rameno. Trhla sebou, ale plížící se 

nebezpečí tím neodehnala. Blížilo se stále víc právě k nim. 

„Erin, potřebuju tvou pomoc,“ třásl jí Radek ramenem. Sledoval, jak se jí do očí vrací 

pojem o místu a čase, kde se právě nachází. 

„Jdi dovnitř,“ řekla tiše. Sotva vstoupili, zavřela dveře a zůstala stát čelem k nim. 

„Co se děje?“ ptal se Radek. Zkoumal při tom panel, za kterým byly na zdi ukryté rozvody 

energie ze ZPM. 

„To právě nevím,“ zamumlala si Erin víc pro sebe, než pro doktora Zelenku. Zavřené 

dveře stále přitahovaly její pohled i myšlenky, ale na oko se tvářily neškodně. S váhavým 

výdechem se otočila k Radkovi a kývla na něho. „Co můžu dělat?“ zeptala se. 

„Co takhle trochu...,“ Radek nestačil dokončit větu. Zůstal stát s ústy pootevřenými a 

tentokrát dveře sledoval on. Pomalu se otvíraly. Za nimi byla ta nejčernější tma, jakou kdy 

viděl, tvořená velikými temnými těly čehosi, co se pokoušelo dostat k nim dovnitř. 

Erin se ani neotočila. Už věděla, kdo a co se dostalo na Atlantis. Sáhla k pasu a v ruce se jí 

objevila krátká silná kovová tyč. 

„Asi bys měl ustoupit,“ řekla Radkovi. 

Nezeptal se, jak se dostala do zamčené tajné laboratoře, kam se už skoro rok chodil bavit 

jenom Rodney McKay, a ke kousku antické technologie pečlivě tam ukryté. Zacouval k zadní 

stěně a díval se, jak se dveře otevřely dokořán a jako temná vlna do místnosti vrhli tvorové 

pokroucení křížením a pokusy. 

Erin k nim udělala pomalý, téměř taneční krok. Tyč v její ruce zůstávala nepovšimnuta. 

Kříženci se zarazili dva kroky před ní a pak se na ni vrhli. 

Erin ten okamžik stačil, aby se jí v ruce rozzářil barevný kříž a dva nejbližší útočníci padli 

pod nohy svých druhů. Jejich pád doprovodil vzteklý sykot a k Erin se natáhlo bezpočet 

končetin, aby jí uchopily a zabránily jí v dalším boji. 

Kříž zmizel. Stala se z něho duhová skvrna, rychle kroužící kolem i nad knihovnicí, podle 

toho, odkud přicházel útok. Erin točila světelným mečem, bránila mutantům proniknout do 

místnosti a říkala si, že bez tiché podpory spícího Daru je boj trochu složitější. Rychleji jí 

docházely síly. 

Útočníci ji přinutili o krok couvnout, pak o další, dokud nestála uprostřed místnosti. 

Nepřestávala odrážet jejich pokusy dostat se k Radkovi. Jenom světelný meč v její ruce už se 

netočil tak rychle, jako ze začátku. 

„To stačí,“ ozval se ode dveří nový hlas. 

Kříženci stanuli bez pohybu. Erin přes ně neviděla, kdo vchází, ale ten hlas poznala. 

V očích se jí usadil smutek. Krátké setkání před pár lety v ní nechalo nejasný pocit zmaru, na 

který nemohla zapomenout. A nic na něm nezměnil ani fakt, že od té doby je majitel hlasu 

napadal a využíval při každé příležitosti. 

Michael prošel uličkou, kterou mu uvolnily jeho výtvory, a zastavil se před Erin. Chvíli si 

ji prohlížel, než promluvil: 

„Erin?“ zmlkl, jako by ho náhlá vzpomínka zasáhla víc, než očekával. Hned se vrátil do 

přítomnosti a jen zamrkání naznačilo, že se jeho mysl toulala mimo realitu. Radek za Erin 

nenápadně přešlápl a vysloužil si Michaelův chladný pohled. 

„Jeden z pánů vědců,“ zavrčel Wraith. 

„Ahoj, Michaele. Jak je možné, že ses sem dostal?“ Erin se snažila odpoutat pozornost od 

pobledlého doktora. „A dokonce s celou svojí suitou?“ pokračovala, když se na ni Michael 

opět zadíval. 



Usmál se. „Vaše senzory nefungují. Nefunguje vám tady nic. Nevím, jak je to možné, ale 

hodí se mi to.“ 

„K čemu?“ neodolala Erin otázce. 

Michael se dál usmíval a pohled mu zaletěl k tvorům, kteří ho obklopovali. 

„Pokusného materiálu není nikdy dost,“ pokrčil rameny. Znovu se zadíval na Erin. 

„Vypadáš dobře.“ 

Erinin úsměv měl blíž ke šklebu, než k veselí. Samozřejmě, že vypadala dobře. Alespoň 

oproti jejich prvnímu setkání. Na to dávné období se bez úspěchu snažila zapomenout, 

protože bylo tolik svázáno s Darem. 

„Děkuju,“ zamumlala. „Ty taky,“ dodala, když si Michaela opět prohlédla. 

V očích mu zahrálo pobavení, když mírně sklonil hlavu na znamení díků. „Takže můžeme 

jít?“ pokynul rukou k východu. 

Erin jenom povytáhla obočí. Slyšela, jak se Radek Zelenka za jejími zády přerývaně 

nadechl. 

„No tak, Erin, nezdržuj,“ zavolal Michael ode dveří. 

„Jdi sám, nám je tady dobře,“ odpověděla. 

Kříženci stojící před ní se dali do pohybu. Nešli za Michaelem, ale snažili se obstoupit Erin 

a dostat se k Radkovi. 

Světelný meč se knihovnici znovu roztočil v ruce. 

Tentokrát byl útok jenom krátký. Na Michaelův pokyn se mutanti brzy stáhli a zmizeli 

v temné chodbě. 

Erin byla rozkročená uprostřed místnosti a na tváři se jí střídaly barvy, jak naposledy 

zatočila mečem. 

Michael stál na chodbě proti dveřím. Než vykročil za svým doprovodem, ještě se po Erin 

ohlédl. „Je to zvláštní,“ řekl pomalu. „Rád jsem tě zase viděl. Pochopil jsem dobře, že Teyla 

není na Atlantis?“ 

Erin přikývla. 

„Tak půjdu dál. Jistě najdu někoho, kdo nebude klást takový odpor. Nerad ztrácím víc 

materiálu, než je nutné. Sbohem, Erin.“ Lehce jí pokynul rukou a zmizel. 

Meč ozařoval okolí přízračným světlem. Erin ho pevněji sevřela a nahlédla do chodby. 

Oběma směry se táhla pustá a prázdná a topila se ve tmě. 

„Jsou pryč?“ Radek sotva slyšitelně šeptal. 

„Ano. Odešli,“ potvrdila Erin a ještě jednou se rozhlédla chodbou. „Jak je na tom 

komunikace?“ zeptala se s posledním pohledem do chodby. 

„Špatně,“ zavrčel Radek. „Aspoň dokud si nějak neporadím s tímhle.“ Kývl k panelu. 

Tak to bychom měli pohnout, než se stane neštěstí.“ Erin trhnutím odstranila panel kryjící 

hlavní rozvod a s očekáváním se na Radka zadívala. 

 

V místnosti s modulem nulového bodu bylo veselo. Shana a Hannah se dostaly ke školním 

historkám. 

Hannah seděla ještě pořád na stole a Shana se usadila do křesla u blízkého panelu. 

Pohodlně si natáhla nohy, ruce založila za hlavou a užívala si pohodu. Poslední hlasitá slova 

dozněla a u ZPM se rozhostilo ticho. 

„Řekni mi o Wraithech,“ požádala Hannah po krátkém zaváhání. 

„Moc toho nevím,“ pokrčila Shana rameny. 

„Slyšela jsem,“ začala Hannah, „že jeden z nich je – no, jak to říct – že je tady častěji, než 

jiní. Je to pravda?“ 

„Hmmm,“ vydala Shana neurčitý zvuk. 

„Taky jsem slyšela, že se tváří přátelsky. Aspoň občas. A taky, že je na Atlantis nějaká 

osoba, která... Ona s ním něco má?“ 



Shana si povzdechla. Bylo téměř k neuvěření, že by Hannah neslyšela o pobytu Andoriel 

v geniiském vězení a jejím zvláštním vztahu s Wraithem, který tam byl zavřený společně s ní. 

Pak ji napadlo, že se Hannah možná s nikým nebavila tak dlouho, aby se dozvěděla něco 

z atlantských bájí a pověstí. 

„I tady platí, že toho moc nevím, ale řeknu ti, co vím a co jsem se doslechla,“ říkala a 

přemýšlela přitom, jak vyprávění co nejvíce zkrátit. Nakonec se jí podařilo celý příběh 

shrnout do několika krátkých vět, do kterých vsunula i svoje vlastní setkání se 

zmiňovaným Wraithem a jeho posádkou i s Michaelem. 

Hannah nebylo ve tmě moc vidět do obličeje, ale nedůvěra v jejím hlase se přeslechnout 

nedala. „Tomu se mi ani nechce věřit. Jsi si jistá?“ ujišťovala se. „A vážně myslel na tu 

knihovnici, když tě křísil?“ 

Shana neodpověděla. Hannah se nevědomky dotkla jejího bolavého místa. Nikomu 

neprozradila, jaké ponížení cítila, když si uvědomila, že její oběť byla vyrovnána díky 

vzpomínce na někoho jiného. 

Smích u dveří s oběma ženami trhnul. V temnotě otevřeného vchodu byla vidět jenom 

neurčitá silueta. Pohnula se a vstoupila dovnitř. 

„Také jsem už leccos zaslechl, ale takové pěkné shrnutí ještě ne,“ řekl mužský hlas. 

Připadal Shaně něčím povědomý, ale nemohla ho nikam zařadit. 

„Tak on tě zachránil,“ pokračoval hlas. „Muselo ho to stát hodně sil. Buď je jeho posádka 

tak tolerantní nebo je natolik silný velitel, aby…“ hlas se vytratil v zamyšlení a navázal až po 

pár vteřinách: „Kdybych věděl, jak jsi pro něj důležitá, všímal bych si tě lépe. Co je s tímto 

místem, že přitahuje takové zvláštní tvory? A kdo je ona?“ 

Na jeho otázku nikdo neodpověděl. 

Hannah ani nedýchala napětím. Nově příchozí v ní vzbuzoval hrůzu smíchanou se 

zvědavostí. 

Shana už věděla, kdo před nimi stojí. Vnitřnosti se jí zkroutily ve vyděšené křeči. „To ne,“ 

uniklo jí ze rtů, než je stačila stisknout. 

Michael se znovu zasmál. „Rád slyším, že jsi na mě nezapomněla. Říkal jsem si, jestli 

uniknete včas. A také, jestli přežiješ. Ale pořád čekám na odpověď.“ 

„Jmenuji se Hannah,“ ozvalo se od pultu se ZPM. „Jsem místní technička.“ I Hannah si 

dovolila krátký hořký smích. „Značně neoblíbená technička v podmínce.“ 

„To není pravda,“ zareagovala Shana prudce. „Jsi důležitý člen týmu.“ 

„Tak důležitý člen týmu?“ opakoval Michael. „Jak moc důležitý? Byla bys ochotná se pro 

ni obětovat jako pro toho wraithského velitele? Vrhla by ses znovu do dráhy střely, která by 

Wratiha jenom zranila, zatímco tebe usmrtila, a nebýt jeho pomoci, zemřela bys? To nebyla 

odvaha, to byla jenom hloupost.“ Potřásl nechápavě hlavou a pokračoval: „Tady není nikdo, 

kdo by ti život vrátil, kdybych se rozhodl vystřelit. Jak důležitý člen týmu je Hannah?“ 

„Chceš střílet?“ zachraptěla Shana. 

Michael postoupil dál do místnosti, až stanul nad Shanou. Sklonil se k ní, položil ruce na 

opěradla křesla, ve kterém seděla, a zadíval se jí do tváře. „Ne,“ zašeptal sotva slyšitelně. 

„Tentokrát nedostaneš šanci k hrdinským činům. Budeš se jenom dívat.“ Přejel jí prstem po 

tváři. 

„Hannah?“ Narovnal se a obrátil se k pultu, kde ještě pořád seděla technička a snažila se 

v temnotě vidět co nejvíc. „Půjdeš se mnou.“ Michael odstoupil od křesla a natáhl k Hannah 

ruku. Ani se nepohnula. Došel k ní a stáhl ji z jejího vyvýšeného stanoviště. Při jeho dotyku 

sebou trhla, ale moc se nebránila. Byla překvapená a zmatená. Do té chvíle si myslela, že na 

ní už dávno zapomněl. 

Shana se zvedla z křesla a postavila se mezi dveře. „Neodvedeš ji,“ prohlásila. 

Michael chytil Hannah za loket a postrkoval ji před sebou k východu. 

„Pusť!“ Marně se mu snažila vykroutit. 



„Budeš se podílet na úplně novém experimentu,“ šeptal jí do vlasů, jak ji tlačil před sebou. 

„Zcela nový druh. Vylepšený. A ty budeš mít hlavní roli. Neláká tě to?“ 

„Ne,“ prskla po něm Hannah. 

Shana s hrůzou sledovala, jak se blíží, a přemýšlela, čím by Michaela přinutila nechat 

Hannah na Atlantis. Krátké zasyčení za zády ji přinutilo ohlédnout se a uskočit. Těsně za ní 

stál jeden z Michaelových nejstarších výtvorů. Obrovský brouk vztyčený na zadních nohách. 

Natahoval k ní kusadla a syčel. 

„Tu tady necháme,“ řekl Michael směrem k němu. Vzhlédl, když se rozzářilo osvětlení. 

Vztekle zavrčel. Ve Městě se podařilo zprovoznit alespoň některé systémy. 

„Musíme pryč,“ zavelel a popohnal Hannah k rychlejší chůzi. 

„Nejdu s tebou,“ pokoušela se využít Michaelova spěchu a znovu se mu vykroutit. Skoro 

to nezaznamenal. Její síla pro něj nic neznamenala. 

Ještě zkusila to, co obvykle platilo na všechny okolo – aroganci. 

„Když je někdo debil, tak je debil,“ zavrčela mu do tváře. 

Rozesmál se, ale ani nezpomalil. „S tebou bude zábava,“ zamumlal a táhl ji Shaně 

z dohledu. 

Shana si připadala jako ve zpomaleném filmu. Michael už dávno zmizel a ona se sotva 

pohnula, aby se vrhla za ním. Ty dva kroky ke dveřím jí připadaly nekonečné. Na prahu se 

zastavila. Chodba byla oběma směry upuštěná. Ani náznak pohybu, ani ozvěna hlasu Shaně 

nenaznačila, kterým směrem se dát. Váhavě se pohnula na jednu stranu a zarazila se. Světla 

znovu zahasla. K Bráně ne, uvažovala horečně. Tudy by se nikam nedostali. Musí tady mít 

loď. Ale kde? Ohlédla se na opačný konec chodby. Před očima se jí míhaly obrazy všech 

antických mol, všech plochých střech, na kterých bylo možné s malou lodí přistát. Bez 

fungujících senzorů nebyla schopná se rozhodnout, kde by měla její záchranná akce začít. 

Sevřela ruce v pěst, jakoby chtěla zabránit pocitu, že jí čas protéká mezi prsty a odnáší 

Hannah do nenávratna. 

„Pane Bože, co jsem to dopustila?“ zeptala se polohlasně sama sebe. „Proč jsem ji 

nebránila? Vždyť tady byl sám takovou dobu. Určitě jsem mohla něco udělat. Ale co?“ 

Udělala další váhavý krok do chodby, opřela se o zeď vedle dveří a pak se po ní svezla 

k zemi. Obličej si chovala do dlaní. Věděla, že by měla někam běžet a bojovat, ale nevěděla 

kam a nedokázala se pohnout.  

 

„Shano! Co je s tebou? Kde je Hannah? Nechala tě tady?“ Hlasy se Shaně Morrisové 

slévaly do hukotu, který jí bušil do hlavy jako zuřivý příboj. Nějaká ruka jí třásla ramenem a 

pokoušela se ji zvednout. Bránila se. Otupělost ji opouštěla jenom váhavě. Přece jenom 

zvedla hlavu a podívala se, kdo nad ní stojí. 

Radek a pár vojáků ji sledovali ze vzdálenosti asi dvou kroků, Erin klečela u ní a snažila se 

ji přinutit vnímat okolí. 

„Co se stalo?“ ptala se jí právě. 

Shana se pomalu zvedla. Dlouho ohnutá kolena jí ztuhla a narovnávala se jen s obtížemi. 

Znovu se rozhlédla po přítomných a polkla, než začala vyprávět, co se stalo v místnosti 

s modulem nulového bodu, když nastala tma. Při vyprávění si uvědomila, že Michael dostal 

to, co chtěl. Nový pokusný vzorek a také malou pomstu Shaně za to, že mu překazila střelbu 

na velitele. Ten vzorek sice nebyla Teyla, ale i pozemská technička stála za trochu riskování. 

Jenom nevěděl, že se Hannah k ničemu důležitému na Atlantis nedostala, takže jestli od ní 

bude chtít před začátkem experimentu získat nějaké nové informace, bude zklamaný. 

„U nás byl taky,“ řekla s povzdechem Erin, když Shana skončila. „Naštěstí pro nás dlouhý 

boj neměl v plánu,“ ohlédla se po Radkovi. Ještě byl pobledlý. Než se mu podařilo rozebrat 

hlavní rozvod, energie naskočila sama. Za pár vteřin na to ho Rodney hlasem plným paniky 

informoval, že výpadek způsobila Elizabeth. Replikátor doktorky Weirové toužící po 



povznesení hledal útočiště a nové tělo na Atlantis. Elizabeth se usadila v počítači a přestala 

dělat problémy, jakmile se ho naučila zvládat. Co s ní bude dál, to se teprve rozhodne. 

„Zachytili jsme jenom Michaelovu odlétající loď,“ řekl jeden z vojáků. „Teď zjišťujeme, 

co tady chtěl.“ 

„Když nenašel Teylu, hledal jinou oběť,“ povzdechla si Erin. Chtěla dodat, že si naštěstí 

vybral problematickou Hannah, ale když viděla Shanin utrápený obličej, raději to spolkla. 

„Měla jsem mu v tom zabránit,“ zašeptala Shana. „K ničemu vám nejsem. Nedokážu 

ochránit ani toho, kdo stojí přímo vedle mě.“ I ona chtěla pokračovat, ale zarazila se. Některé 

její myšlenky by měly zůstat jenom v její hlavě a ještě v té nejtajnější části. Rychle se 

podívala po Erin. Tušila, že by jí dokázala neposlušné myšlenky přečíst. Ale Erin byla 

obrácená k vojákům a společně s Radkem se dohadovali, jak nejrychleji zjistit všechny škody 

a ztráty ve Městě. Tiše si oddechla a začala přemýšlet, jestli její rázné odmítnutí práce na 

Zemi v nově zbudovaném komplexu pro výzkum vesmírných jevů nebylo přece jenom 

unáhlené. 

„Odvedu vás na ošetřovnu.“ Jeden z vojáků se lehce dotkl jejího ramene, a když 

nereagovala, vzal ji v podpaží a odváděl chodbou pryč. 

Skupinka u dveří se konečně dohodla, rozdělila a vyrazila na prohlídku Města. 

 

 

 

 

 



54. Staré pověsti wraithské 6 : O proroctví osmi 

Nadine počkala, až se za ní zavřou dveře terasy a ještě je zajistila jednoduchým háčkem. 

Ušklíbla se nad vlastní opatrností. Nad Atlantis se už víc jak týden vznášel stín strachu jako 

černý závoj. Nadine se mu nechtěla poddávat, ale určitá opatření byla prostě nezbytná. 

Doktoru McKayovi se ještě nepodařilo zjistit, jak se vlastně Michael a jeho přátelé dostali do 

Města a kudy zmizeli i s jednou z místních techniček. 

Když si na to Nadine vzpomněla, neodpustila si pokrčení rameny. S Hannah se předtím 

potkávala často a brzy si na ni vytvořila vlastní názor. Hubatá Jezinka jí rozhodně nechyběla, i 

když takový osud by nepřála nikomu. 

Přes návštěvu Michaela a únos Hannah se v myšlenkách obloukem vrátila k vlastní práci. 

Drobná vyprávění o počátcích wraithské společnosti na planetě Nová Veitona se stala docela 

populárními. Zrovna dnes ráno se jí Richard velice úředním tónem ptal, na čem bude pracovat 

jenom proto, aby v zápětí spiklenecky mrkl a dodal, že pokud bude brzy další kousek, 

všechno ostatní počká. 

Nadine to ‚všechno ostatní‘ čekat nenechala. Ale vzhledem k přísnějším opatřením a 

omezení počtu výzkumných misí byla se svou běžnou prací hotová ještě před polednem. 

Sedla si v jídelně k oknu a při obědě si nechala v hlavě probíhat další pokračování espévéček. 

Hlasité klepnutí tácu u jejího stolu ji přinutilo odtrhnout pohled z tmavého obzoru plného 

bouřkových mraků. 

Andoriel si ještě nesedla. Stála u židle a svírala její opěradlo. Čekala, až si jí Nadine 

všimne. Teprve po jejím krátkém kývnutí se usadila a zamračila se do talíře. 

„Myslela jsem, že bude víc ryb, když už jsme na oceánu,“ pokrčila nos nad kouskem 

něčeho, co mělo vypadat jako plátek masa. 

Nadine se usmála. I její kousek masa ležel na talíři téměř netknutý. „Mohly bychom tím 

krmit ryby u mola,“ navrhla vážně. „Až okusí, jaké příkoří se nám děje, třeba samy 

napochodují do pekáče.“ 

Andoriel vyprskla smíchy. Položila vidličku obalenou bramborovou kaší a sáhla po 

ubrousku. „To by bylo báječný,“ vypravila ze sebe. „Asi jako lidi řadící se ke krme…,“ 

zbytek raději spolkla. Od vedlejšího stolu na ně upřeně a zamračeně zíral jeden z vojáků. 

Nadine sotva ovládla nutkání vypláznout na něj jazyk. Raději se zvedla a odešla do svého 

pokoje. Ještě než opustila jídelnu, všimla si, že její původní místo proti Andoriel obsadil klon 

doktora Becketta a k malému stolku se nacpala i druhá knihovnice Erin. 

Za pár minut stála na terase u svého pokoje a až první dešťové kapky jí zahnaly do dusné 

místnosti. 

Znovu zkontrolovala háček na dveřích a zašklebila se na monitor. Její odraz jí škleb vrátil 

s každou podrobností. 

„Co naděláš?“ řekla mu. „Všechno ostatní už je hotové. Teď čeká práce tebe.“ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O proroctví Osmi 
 

„Doktore! Doktore!“ Jeskyní se rozléhalo naléhavé volání. Odráželo se od skal a zanikalo 

ve slepých uličkách. Stanley se popuzeně otočil od stolu plného skleněných misek, ampulí, 

křivulí a baněk. 

„Co zase?“ zamručel. 

„Ta poslední várka,“ mladík s dlouhými černými vlasy doběhl do laboratoře, prudce 

oddechoval a držel se za bok, kde ho rychlým během začalo píchat. 



Stanley se narovnal a čekal, až chlapec popadne dech. Připadalo mu to dlouhé. „Předkloň 

se a zhluboka vydechni všechno, co máš v plicích,“ poradil mladíkovi. Matně si vzpomněl, že 

ta udýchaná postava se jmenuje Rodlenus. Říkali mu Leny. 

Leny se konečně přestal kroutit. „Doktore, ta poslední várka je nějaká… Jsou jiní. Nevím 

si s nimi rady,“ vychrlil ze sebe. 

Stanley se sehnul, aby sfoukl plamínek kahanu. Pak už se bez dalšího váhání a otázek 

rozběhl do části jeskynního komplexu, odkud Leny přišel. 

 

Stanley před mnoha lety přišel o většinu svých přátel. Vlastně tehdy přišel o všechny své 

přátele a dosud nechápal, že právě on zůstal ušetřen děsivých konců života, kterých byl zatím 

svědkem. Zůstal naživu pod podmínkou, že už nikdy neopustí Protilehlé hory a bude pomáhat 

doktoru Opremotovi při jeho výzkumu. 

Doktor Opremot se mohl jevit jako trochu zmatený a do sebe zahleděný stařík, ale až do 

své nedávné smrti vedl svůj výzkum tvrdě směrem, který si kdysi určil. Stanley to zpočátku 

přijímal. S přibývajícími lety a zkušenostmi se několikrát pokusil navrhnout změny 

zavedených postupů, ale nikdy se nesetkaly s pochopením. Doktor Opremot trval na svém. 

Nový druh je jeho dítětem a vše se bude řídit jeho vůlí, včetně vzhledu. Wraithové byli 

vysocí, štíhlí, dlouhovlasí a bledí. Lidské a hmyzí vlastnosti se mísily v různých poměrech 

podle doktorova přání, ale fyzický vzhled byl stejný. Byli stvořeni k obrazu svého tvůrce. 

Stanley se zastavil na prahu jedné z rozlehlých laboratoří. Deset nových Wraithů očividně 

nedávno opustilo kokony. Místo aby stáli připraveni plnit rozkazy, leželi na zemi a drželi se 

za hrdla. Stan tiše zaklel. Byli to první Wraithi, u kterých byla vynechána sekvence přeměny 

vzhledu. Kromě míšení lidského a hmyzího DNA měli být ponecháni v původním stavu. 

Stan a Leny zvedli nejbližšího na nohy a dotáhli ho k lůžku. Vůbec nevnímal, co se s ním 

děje. Vytřeštěné oči upíral před sebe a krátce a bolestivě sípal. Přidání kyslíku způsobilo, že 

se dusil ještě víc. Injekce s posilujícím prostředkem nezabrala. 

Stanley zachmuřeně pozoroval, jak před ním umírá. Nevěděl, jak mu pomoci. 

„Tady,“ vyjekl Leny. Na ramenou mu visel opřený další z Wraithů. 

Stan zvedl hlavu a pohled mu padl na podlahu. Všichni ostatní z postižené várky se 

odplazili k jednomu místu u skalní stěny. Leželi s hlavami co nejblíže k sobě a lapali po 

dechu. 

Wraith na Lenyho rameni se zhroutil k zemi. Jeho dech ustal. Leny ho nechal ležet a vrhl 

se k dalšímu. Hlas Stanleyho ho zarazil. 

Doktor Erstan Oddfagum se k ležícím tělům blížil opatrně. Sklonil se nad nimi a zjistil, že 

se nosy a ústy snaží co nejvíce přiblížit k malé prasklině ve skále. Věděl, co z ní proudí. 

Vysoce jedovatý plyn, který by všechny ostatní za pár okamžiků zadusil. Těmto zbývajícím 

osmi Wraithům zřejmě nahrazoval kyslík. 

Stanley si ukazováčkem poklepal na sevřené rty. Byl to jeho výraz pro soustředěné 

přemýšlení. V duchu si přitom blahopřál, že nenechal prasklinu ucpat stejně, jako mnoho 

jiných. Nijak mu tady nevadila, protože plyn unikal vzhůru a systémem průduchů se dostával 

na povrch bez toho, aby někoho v laboratoři ohrožoval. 

„Leny,“ otočil se ke svému pomocníkovi, „ pomůžeš mi.“ 

 

„Nemusíme jíst,“ pronesl hlubokým hlasem Ruppert. „Páry jsou dostatečně výživné pro 

naše těla.“ 

„Nemusíme spát,“ pokračovala volně Trisha. „Páry nám dodávají sílu.“ 

„Poslouchej, wraithský lide, naše slova,“ zachraptěl Resir. 

„Pamatuj si, wraithský lide, naše slova,“ usmála se Utara. 

„Slyšte Proroctví Osmi,“ zavrčel Vlart. 



Taorra, Girt a Virtin se jako první hluboce naklonili nad širokou průrvu, ze které 

v mlžných prstencích stoupaly jedovaté páry. 

„Přijde doba temna,“ zašeptala Girt. „Wraithský národ bude téměř vyhlazen.“ 

„Vymře,“ skočil jí do řeči Virtin. „Nezůstane ani jediný.“ 

„Zůstane a - bude zachráněn,“ pokračovala Taorra. „Příchozí z dálky přinesou život a 

zároveň smrt.“ 

„Tanec. Tanec v ulicích. Strach a zoufalství. Nemohou zůstat!“ Ruppert se vsedě narovnal. 

Opar plný jedovatých zplodin mu obkroužil tvář. 

 

Stanley se na svých osm nepodařených kousků podíval s trochou rozpaků. Zpočátku jim 

dokázali s Lenym stěží zajistit přísun plynů, které potřebovali k dýchání, a pak se jim podařilo 

najít dostatečně širokou puklinu se správnou koncentrací výparů, kde by mohlo těch osm 

přebývat. Sotva se v napůl otevřené jeskyni usadili, začali se chovat divně. Odmítali všechno, 

co se jim doktor a jeho tým snažili nabídnout. Usadili se kolem spáry s výpary a mumlali 

nesmysly. 

„Zůstaň tady,“ řekl Stanley Lenymu. „Hlídej je, ať neprovedou nějakou hloupost, a nechoď 

k tomu otvoru.“ 

Leny se usadil na kameni opodál a vytáhl zápisník. Toto vypadalo na dlouhou službu. Po 

pár hodinách si uvědomil, že se celou dobu dobře bavil. Osm Wraithů mluvilo na přeskáčku a 

jejich řeč nebyla jasná. Ale Leny v ní zachytával podivné náznaky. Mohlo to být jenom 

blábolení jedem nasáklých mozků anebo také předpověď věcí budoucích. Pilně zapisoval 

všechno, co slyšel. Nad některými věcmi kroutil hlavou, krčil čelo a vzdychal. Neslyšel nic, 

co by ho přimělo k úsměvu. Osm pokračovalo stále stejným tempem bez ohledu na to, jestli je 

někdo poslouchá nebo ne. 

 

Stanley se vrátil a zůstal tiše stát u vstupu do jeskyně. Poslouchal mumlání osmi Wraithů a 

sledoval Lenyho, pilně cosi čmárajícího do zápisníku. Po chvíli pozorování se otočil a stejně 

tiše jako přišel i odešel. 

Za pár minut přišli další dva pomocníci doktora Arsedsala a Lenyho vyhnali si odpočinout. 

I oni si sedli opodál Osmi a v zapisování se střídali, přesně podle doktorových pokynů. 

Leny procházel jeskynním komplexem a s úlevou se protahoval. Pár hodin seděl na tvrdém 

hrbolatém kameni, a i když mumlání těch poděsů bylo hodně zajímavé, jeho tělo už silně 

protestovalo proti nepohodlí. 

„Leny,“ v příčné chodbě stál Stanley. „Tvoje zápisky.“ Natáhl k Lenymu ruku. 

Leny se zarazil, ale zápisník odevzdal. „Doktore,“ začal opatrně. Šel krok za Stanleym a 

snažil se mu nahlédnout přes rameno, do čeho se v jeho zápisníku dívá. 

„Hmmm,“ zamručel Stanley. 

„Co to znamená?“ Leny nemohl ze zápisníku spustit oči. Jenom k němu kývl. Byl otevřený 

na začátku jeho přepisu mumlání Osmi. 

„To nevím, Leny. Ale netroufnu si to pominout. Mohlo by to být důležité. Budete se tam 

střídat a zapisovat všechno, co řeknou. Potřebuji udělat ještě nějaké testy.“ Doktor se zastavil 

u jedné z místností vytesaných do načervenalé skály. Byly v ní uskladněny náhradní 

kyslíkové přístroje. „A nechci k té puklině chodit moc blízko bez vzduchu,“ zamumlal si 

Stanley více méně pro sebe. 

Osm Wraithů si ani nevšimlo, když se k nim asi za hodinu přiblížil s dýchací maskou a 

odebral jim vzorky krve i tkání. Dál se skláněli nad puklinou, vdechovali jedovatý plyn a 

mluvili a mluvili. Za tu chvíli, než s odběrem skončil, se dozvěděl o čemsi, co znělo jako 

velká válka. Stanley jenom potřásl hlavou. Všechno to bylo tak zmatené. Odnesl si vzorky do 

laboratoře a začal se složitými testy. 



Další dva dny z laboratoře odcházel, jenom aby zkontroloval, jestli se u Osmi střídají 

hlídky a zapisují, co bylo řečeno. Probíhající testy byly zdlouhavé a dílčí výsledky 

neprůkazné. 

„Doktore,“ Leny nakoukl do laboratoře. „Proč si nejdete lehnout k sobě?“ 

Stanley jenom mávl rukou, ani se neotočil. 

„Přišel jsem vám říct, že se začínají opakovat. A taky jsou nějací unavení. Za celou dobu 

nespali, nejedli ani nepili.“ 

Stanley se otočil a poklusem se rozběhl k puklině. 

Osm sedělo stejně jako tehdy, když je viděl naposledy. Jejich hlasy se proplétaly. Mluvilo 

jich víc najednou a řeč byla rychlejší. 

Doktor si vzal kyslíkovou masku ležící opodál a došel k nim. Každý z Osmi mluvil bez 

ohledu na ostatní a tak rychle, že jim skoro nebylo rozumět. Zapisovatelů už bylo osm. Na 

každého z Wraithů nad puklinou jeden. Stáli v půlkruhu a ruce jim nad záznamníky jen létaly. 

Virtin se zarazil v půli slova. Otevřel ústa, ale už z nich nic nevyšlo. Bez hlesu se převážil 

dopředu a zmizel v puklině. 

Jeden ze zapisovatelů udělal krok kupředu a zůstal bezradně stát. Virtina už nemohlo nic 

zachránit. Na dně pukliny tekl rychlý proud vroucí lávy. Její žár rozpouštěl okolní skálu a 

uvolňoval z ní jedovaté výpary. 

Než si tohle všechno Stanley promítl v hlavě, do pukliny se stejně neslyšně zřítil Vlart. 

„Katastrofy skončily,“ zašeptal vedle doktora Leny. 

„Cože?“ zamračil se na něj Stanley. 

„Virtin a Vlart mluvili jenom o zániku,“ vysvětlil Leny klidně. „Ale ne,“ vydechl. Na 

doktorův tázavý pohled hned pokračoval: „Trisha mluvila o jednom z wraithských velitelů a 

teď,“ rukou mávl k puklině, kde právě zmíněná Trisha zmizela. „Snad to neznamená jeho 

smrt. To by byla velká ztráta.“ Leny se zatvářil starostlivě. 

Stanley se na něj překvapeně díval. „Jak to všechno víš?“ 

„Čtu, co bylo zapsáno. Nejde to přečíst úplně všechno, ale všeobecný přehled událostí jsem 

si udělal. Jestli jsou toto budoucí dějiny wraithského národa, tak se máme na co těšit,“ ušklíbl 

se Leny. 

Jejich rozhovor přerušil výkřik. Ze všech Osmi zůstala nad puklinou už jenom Taorra. 

Nemluvila. Její poslední výkřik byl tečkou. Ukončením jakéhosi proroctví, které vzápětí 

završila tím, že i ona padla do pukliny. V jeskyni zavládlo ticho. Zapisovatelé stáli ještě pořád 

na svých místech. Ruce se záznamníky jim klesly. 

„Nepřežili by,“ řekl Stanley nahlas. „Podle všech výsledků testů by ani jeden z těch Osmi 

nepřežil další den.“ Naposledy se pohledem dotkl šklebícího se otvoru ve skále. Pak se otočil 

a odešel zpět do laboratoře. Chybu v kódování této várky objevil nedávno a už se nemohl 

dočkat, až ji ověří v praxi. 

Zapisovatelé opustili napůl otevřenou jeskyni. Poslední záznamy uloží ke všem ostatním 

do jedné z malých nepoužívaných laboratoří. 

Leny ještě chvíli zůstal stát na místě. Vzal zapomenutý kyslíkový přístroj, přitiskl si ho na 

obličej a přistoupil k puklině. Naklonil se nad ní. Všechno, co viděl, byla jenom temnota 

s občasným zábleskem ohně v hlubinách a bílý opar točící se ve spirálách vzhůru ke stropu 

jeskyně a podél něj až do místa, kde skála mizela a umožnila jedu unikat k modrému nebi. 

Leny ustoupil a odložil přístroj. U vstupu do jeskyně se ještě jednou otočil. 

„Tato puklina,“ řekl chraptivě. „pohltila náš vyřčený osud.“ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nadine se u počítače protáhla. Zavřené dveře na terasu ji dráždily. Byla zvyklá, že jsou 

téměř stále otevřené a teď jí vzduch v místnosti připadal k nedýchání. 



„Jak v puklině osudu,“ zamumlala si pro sebe. Rázně vstala, uvolnila háček a dveře se 

rozletěly dokořán. Po dlouhém nádechu se vrátila k počítači. 

„A máme to za sebou,“ usmála se na něj. „Jenom ještě nevím,“ nakrčila čelo, „jestli 

správný název zní „o proroctví Osmi“, nebo o „puklině osudu.“ Rozesmála se nahlas. Pečlivě 

uložila soubor a zamířila do koupelny a pod sprchu. Ty cesty jeskyněmi v ní zanechaly pocit, 

že ze sebe musí smýt neexistující prach a špínu. 

 

 

 

 

 



55. Princ na bílém koni 

 „Jak je možné, že se ti zase ztratila?“ Teyla se na Johna Shepparda dívala s nevěřícím 

údivem. Stála na prahu tajemné jeskyně, která skrývala záchranu pro Rodneyho McKaye. 

Všichni, kdo nemuseli být uvnitř, se stáhli z dosahu nebezpečného záření, které jeskyně 

obsahovala. 

John se na Teylu zamračil. „To už jsme probírali,“ zavrčel. „Víš moc dobře, jak to bylo. 

Jako obvykle,“ dodal. 

„Zase on?“ zeptala se Teyla. Po Johnově přikývnutí si povzdechla. Ája se jí v jedné slabé 

chvilce snažila vysvětlit jejich vzájemný vztah s Wraithem. Marně. Pro Teylu byla představa, 

že by měla nějakému Wraithovi důvěřovat, natolik vzdálená, že ji prostě odmítala, jako něco 

nemožného. 

„Najednou se zarazila, zvedla hlavu, jakoby něco zaslechla, a pak byla pryč.“ John 

bezmocně rozhodil ruce. 

„Nemáme náhodou jiné starosti?“ ozvalo se z jeskyně. Rodney pozoroval Ronona a 

doktorku Kellerovou, jak čistí místo, kde mělo dojít k operaci. Pavouk usazený na jeho mozku 

pod vlivem záření stáhl svoje nohy k tělu a bylo možné ho odstranit. Doba, po kterou mohli 

přebývat v jeskyni, se krátila. Jestli budou ještě váhat, pavouk Rodneyho zabije. Nebo je 

všechny zabije záření. Andoriel si mezi Wraithy bude muset poradit sama. Jako vždycky. 

 

„Musíme se tam vrátit,“ řekla Ája s pohledem upřeným na malou tečku na okraji 

obrazovky, která skrývala planetu se zříceninou hradu. 

„Nechápu proč,“ zavrčel Ace. 

„Ani já ne,“ potřásla Andoriel hlavou. „Ale mám pocit, že je tam ještě něco, co musí být 

dořešeno. A není to ten obraz. Na něco jsme zapomněli.“ Otočila se k Wraithovi „Jak moc 

důvěřuješ mojí intuici?“ zeptala se ho. 

Ještě vteřinu na ni hleděl, pak se obrátil a rychle zadal sérii složitých příkazů na nejbližším 

ovládacím panelu. 

„Za pár hodin se dozvíme, jak je na tom tvoje intuice.“ Pokynul jí k odchodu z můstku. 

„Pošlu s tebou toho, kterému říkáš Zak,“ dodal, když si všimnul, že v rámu otevřených dveří 

stojí jeho zástupce. 

Sotva znatelně sklonila hlavu na rozloučenou a proklouzla kolem zástupce do chodby. Zak 

na ni čekal u první odbočky. Jako vždycky neřekl ani slovo, ale stačilo, že slyšela, jak vedle ní 

hlučně dusají jeho nohy v mohutných botách. 

V přidělené místnosti si sedla na postel a položila ruce na kolena. Mezi obočím se jí 

prohloubily vrásky od přemýšlení. Snažila se vzpomenout si na každý detail z jejich minulé 

výpravy na planetu s podivným obrazem. 

Z hlubokého zamyšlení ji po pěti hodinách probudil příchod Ace. 

„Máte tak málo času a ještě ho většinu prospíte,“ řekl trochu zklamaně. 

Andoriel se na něj líně usmála. „Už jsme na místě?“ zeptala se a odhodila deku. 

„Budeme za půl hodiny.“ Stál rukama opřený o opěradlo židle a sledoval, jak si pomalu 

natahuje boty a obléká vestu. 

„Stýská se mi po tvé původní lodi,“ řekla najednou bez souvislosti. „S touto se mi špatně 

komunikuje. Neví, co po ní chci.“ 

„A co chceš?“ Wraithovi bylo jeho původní plavidlo také příjemnější. Lépe se ovládalo a 

měl v něm vybavení, které nemohl přenášet sem a tam. Bohužel, oprava jeho původní lodi se 

protahovala. Nechtěl, aby někdo objevil planetu, na které oprava probíhala. Ani jeho zástupce 

nevěděl, kde se loď nachází. Společně se Zakem a deseti spolehlivými vojáky s poškozenou 

lodí odletěli a jenom Ace a Zak se vrátili v Šipce s vymazanými letovými údaji. Vojáky 

nechali na hlídce u pomalu probíhající regenerace. 



„Chci sprchu,“ vydechla  Andoriel se zasněným výrazem. „A taky kávu,“ doplnila ještě a 

vykročila ke dveřím. 

„A já se chci nakrmit,“ ušklíbl se Wraith. 

„Aspoň něco je možné,“ usmála se na něj. „Jestli jsem dobře viděla, když jsem šla kolem 

zásobáren, máš široký výběr z menu.“ Vyšla z pokoje a zamířila na stanoviště Šipek. 

„Mohli by nás tentokrát vyložit nahoře?“ zeptala se. 

Ace jenom přikývl. 

 

Na vrcholu nejvyšší hory byla zima. Rozvalinami hradu se proháněl ledový vítr a čechral 

mlhu, ležící v údolí. Temně šedé mraky halily celou zemi do sklíčeného přítmí. 

Andoriel se proplétala mezi polorozbořenými zdmi hradu a v hlavě jí neurčitě blikal cíl 

jejího pátrání: pracovna, kde kdysi našla trojramenný svícen. Na té místnosti bylo něco 

zvláštního. 

Zastavila se, aby se rozhlédla. Ace stanul vedle ní a rozhlížel se také. Nic nehledal. 

S tajenou netrpělivostí čekal, až bude moci zavolat Šipku a nechat se přenést zpátky do tepla a 

klidu své lodi. 

„Tam,“ ukázala Ája na rozbořený roh hlavní budovy. V sutinách se skrývalo něco, o čem 

věděla, že musí najít. 

V pracovně byl zazděný výklenek, který se díky sesuvu okolních stěn otevřel, aby ukázal 

své děsivé tajemství. 

Z temného otvoru mezi kamením trčela seschlá ruka. Zbytek krajkového rukávu černých 

ženských šatů kolem ní vlál ve větru. Na vysušeném prstu se volně houpal prsten s velikým 

červeným kamenem. 

Ace a Andoriel se blížili k výklenku, který tak dlouho střežil zazděnou ženu. Osvobodil ji 

až odchod hradního pána do hlubin pekelných a s tím spojený sesuv hlavní budovy hradu. 

Stanuli ve vzdálenosti, kdy se mohli vztažené ruky dotknout. Ája váhavě natáhla ruku a 

pohladila rudý kámen prstenu. 

Země se pod nimi zatřásla. Zbytky stavby se začaly otřásat a nové praskliny se rozběhly po 

každém kousku ještě spojeného zdiva. 

Andoriel vykřikla, přikrčila se u země a rukama si přikryla hlavu. Ace se sklonil nad ní a 

čekal, kdy mu do těla začnou narážet nově uvolněné kameny. 

Nestalo se. 

Do očí jim zasvítilo slunce. Ze západního okna pracovny byla vidět jeho veliká oranžová 

koule, pomalu se blížící k horizontu. 

Ace se narovnal a nevěřícíma očima se rozhlédl kolem sebe. Hlavní budova stála 

neporušená. Z nádvoří byl slyšet pokřik sloužících a zvonění kovářského kladiva. V pracovně, 

kde se nacházeli, byl kamenný stůl zarovnaný listy papiru i stočenými svitky. Jeho středu 

vévodil mohutný kalamář, vedle kterého byla vyrovnána řádka brků, zakončená malým 

nožíkem na jejich zaostření. Kolem stěn byly v policích další svitky, některé srovnané do 

úhledných hromádek, jiné naházené bez ladu a skladu. Ve zdi vpravo ode dveří byl veliký krb 

s narovnaným dřevem na podpal a vlevo výklenek s nablýskaným rytířským brněním. 

Andoriel se zvedla a také ona se překvapeně rozhlížela. 

„Ale ne!“ vyjekla a couvla, když se podívala na Ace. Před ní stál už zase lord Christopher - 

hradní pán z obrazu nad krbem v jídelně. 

„Co se děje?“ zeptal se jí a nad vlastním hlasem se zarazil. Přejel očima po svých šatech a 

obrátil ruce dlaněmi nahoru, aby na ně viděl. 

„Další záměna?“ zaskřípal zuby. „To už tady bylo.“ 

„Snad to bude tentokrát jiné,“ zašeptala Ája, ale vyděšený pohled jí z očí nezmizel. 

Zamrkala a rozhlédla se dokola. Hledala nějaký jiný námět na přemýšlení. 



„Kde to jsme?“ zeptala se a oči jí jezdily z jednoho předmětu na druhý. „Lépe řečeno, kdy 

to jsme?“ opravila se hned. „Myslíš, že máme zabránit…,“ udělala posunek k výklenku, jehož 

temný osud teprve čekal na své naplnění. 

„Ale tím se všechno změní,“ zašeptala si pro sebe. 

Než stačila udělat krok k oknu, otevřely se dveře a v nich stanuli dva mohutní muži. 

„Pane!“ vykřikl jeden z nich. „Vy jste se vrátil!“ Poklekl s rukou na srdci, ale hned zase 

vstával. Druhý ho následoval v pozdravu a pak zmizel v chodbách domu. 

„Váš návrat nám nebyl oznámen. Lady Alexandra bude nadšena. Všichni jsme rádi, že jste 

se vrátil z tažení do těch dalekých krajin, ale -,“ muž se zarazil. Při své řeči vešel do místnosti 

a teprve v té chvíli si všiml Andoriel, která se při jejich příchodu skryla za Ace. „Vy nejste 

sám,“ vydechl. „Přivedl jste s sebou zajatce? Hned zavolám stráž, aby ji odvedla do vězení.“ 

Ace se zamračil. 

„Toto není vězeň,“ řekl přísně. Andoriel stála těsně u něj a on cítil, jak se zachvěla při 

mužových posledních slovech. „Je to vážený host na tomto hradě. Zachránila mi život. Budete 

s ní podle toho jednat.“ 

Muž sklonil hlavu na znamení souhlasu, až se mu hnědý plnovous, protkaný bílými 

nitkami dotkl hrudníku. 

Andoriel se pokusila s Acem navázat telepatické spojení, ale nebylo to možné. Nemohli se 

beze slov domluvit na dalším postupu. 

Její úvahy přerušil výkřik z otevřených dveří pracovny. Stála v nich žena v krajkových 

šatech z té nejčernější látky, jakou kdy Ája viděla. Žena před sebe vztáhla ruce a rozběhla se 

k Aceovi. Muž s plnovousem ihned ustoupil stranou a sklopil oči. Žena Wraitha v těle 

hradního pána objala a vtiskla mu dlouhý polibek do koutku rtů. 

Ace se trochu odtáhl a přinutil ženu spustit ruce podél těla. 

V očích se jí zaleskly slzy a s rukou na srdci před ním klesla na kolena. 

„Tolik se mi stýskalo,“ vzlykla. „Odpusť.“ 

„Lord Christopher je nemocný,“ řekla Andoriel. Vymýšlení složitých příběhů na místě jí 

moc nešlo. Bála se, že se do vyprávění zamotá. 

Ace se k ní obrátil a očima ji vyzval k pokračování.  

Andoriel rychle probrala možnosti nejlepší pro jejich další setrvání. 

„Lord Christopher je nemocný,“ zopakovala klidně a postoupila kupředu. „Onemocněl 

cestou zpátky do svého hradu, když nás v noci přepadli tvorové, kterým říkáme upíři. Podařilo 

se nám je přemoci, ale lord Christopher byl zraněn.“ Otočila hlavu, aby se na Ace mohla 

podívat. Drobný pohyb víčky jí naznačil, že v podobném duchu může pokračovat. 

„To zranění má jednu zvláštní vlastnost. Lord Christopher ztratil paměť. Nepamatuje si 

svůj předchozí život stejně, jako si po svém úplném uzdravení nebude pamatovat nic od 

počátku své nemoci.“ 

„Zavolám lékaře,“ řekl okamžitě muž. „Jeden se právě zdržuje nedaleko.“ 

„To nebude potřeba,“ zarazil ho Ace. „Zranění je téměř zahojené a paměť mi žádný doktor 

nevrátí.“ 

„A kdo je ona?“ zeptala se žena a s trochou pohrdání si Andoriel prohlížela. Ájin účelný a 

jednoduchý oděv se s krajkami a šperky ženy nedaly srovnávat. 

„Jsem Andoriel,“ rozhodla se Ája pro pravdu. Aspoň pro částečnou pravdu, protože 

pokračovala: „Jsem dcerou Emanuela, panovníka říše ležící u moře. Lord Christopher s mým 

otcem uzavřel dohodu a já jsem její pečetí.“ 

Andoriel zmlkla. V duchu prosila všechna božstva tohoto i ostatních světů, aby její 

vysvětlení stačilo a nikdo se už na nic neptal a také, aby se pravý lord Christopher nevrátil do 

svého sídla dřív, než budou bezpečně zpátky v Aceově lodi nebo někde na cestě touto 

planetou. Dalšímu setkání s pravým pánem hradu se chtěla vyhnout. 

„Jak silná je ta ztráta paměti?“ ptal se muž s plnovousem. 



Ája si tiše povzdechla. Některé otázky ještě bude nutné zodpovědět. 

„Paměť se může vrátit kdykoli,“ řekla. „Máme za sebou dlouhou a namáhavou cestu. 

Možná byste nás mohli odvést do pokojů a nechat nás nejprve odpočinout.“ Otočila se k ženě. 

„Jak jsem cestou slyšela od lorda Christophera, lady Alexandra je moudrá a jistě si ještě tento 

večer poradí bez svého muže.“ 

Žena trochu pohnula hlavou na znamení souhlasu a začala udělovat rozkazy k zabezpečení 

některých místností a celého hradu před příchodem noci a také k přípravě pokojů lorda 

Christophera. O tom, kde bude spát Andoriel, nepadlo ani slovo. 

Ája se na nic neptala a vydala se za malým průvodem do Christopherových komnat. 

Muž s plnovousem se jí pokusil zabránit ve vstupu, ale na Aceův stručný rozkaz odešel 

jako všichni ostatní a Andoriel mohla vstoupit. Pohled lady Alexandry, kterým je 

vyprovodila, než zmizela za nejbližším rohem, byl plný rozčarování a zášti. Ani jí nebylo 

dovoleno zůstat. 

Ája se přesvědčila, že jsou dveře zavřené a žádné zvědavé uši se poblíž nenatahují, a 

svalila se na hromadu měkkých kožešin v rohu. 

„Co víš o této společnosti?“ zeptala se Ace. „Co víš o lidském společenství jako 

takovém?“ pokračovala. Věděla, že nemají mnoho času na dohodnutí dalšího postupu. 

„Samé teorie,“ zavrčel Ace. „Měl jsem se nakrmit, než jsme odešli. Mám hlad.“ 

„Upíři,“ zamumlala Andoriel. „Co mě to, proboha, napadlo.“ Přetočila se na břicho a 

zabořila hlavu do kožešin. 

„Máš velkou fantazii,“ souhlasil Ace s pobavením. 

„Jenom aby nás odtud nějaká fantazie co nejdřív dostala,“ povzdechla si Ája a rukou si 

podepřela hlavu, aby na Wraitha v lidském těle viděla. „Doufám, že se nehodláš změnit 

v něco takového natrvalo?“ ušklíbla se na něj. 

„Myslíš na člověka? To mám opravdu v plánu. Ale ne takto.“ Ace mluvil tak vážně, až 

z toho Andoriel zamrazilo. V očích se jí odrazil zmatek smíchaný s trochou smutku. 

„Jak moc tady znají Wraithy?“ zeptala se raději. 

„Téměř ne. Je to velice řídce osídlená planeta bez Brány a bez strategického významu,“ 

pokrčil Wraith rameny. 

„Nevyplatí se sem létat sklízet?“ 

„Pokud je dost úrodných planet, tak opravdu nevyplatí.“ Ace se usadil vedle Andoriel a 

pokračoval: 

„Bude to náročné dobrodružství. Musíme domluvit hodně věcí.“ 

„Ano.“ Andoriel se posadila proti němu. 

Čekala je dlouhá noc. 

 

 „Lorde Christophere, na tvoji počest jsem na večer přikázala uspořádat hostinu.“ Lady 

Alexandra stála ve dveřích a ranní slunce se odráželo na diadému v jejích vlasech. Kamenným 

pohledem se dívala na manžela. 

Seděl na zemi vedle svého lože. Na rozprostřených kožešinách spala ta žena, kterou 

přivedl s sebou. Měla to být dcera panovníka a oblékala se hůř než kterákoli služebná 

z posledního statku. 

Jak se Alexandra předcházející večer přesvědčila, její muž měl pro tu osobu 

nepochopitelnou slabost. Předtím ničím takovým netrpěl. Ztráta paměti ho zasáhla víc, než by 

kdo na hradě mohl uvěřit. Alexandra doufala, že měla aspoň v jednom bodu svého vyprávění 

Andoriel pravdu: paměť se Christopherovi brzy vrátí a on s tou divnou cizí rádoby princeznou 

naloží tak, jako vždycky zacházel s vyslanci z dalekých krajin. Ať už zavřená na vrcholu věže 

nebo v nejhlubším sklepení, nebude Andoriel dál zasahovat do zdejších zvyků. 

Ace zvedl hlavu a zadíval se na ženu ve dveřích. Stále byla oblečená v černých krajkových 

šatech a na jejím prstě si všimnul prstenu s velikým rudým kamenem. Hlavou mu blesklo, jak 



dlouho by trvalo zbavit tu osobu energie a zazdít ji ve výklenku, ve kterém ji kdysi – včera – 

našli. Pohled jejích černých očí se mu vůbec nelíbil. 

„Hostina,“ ozvalo se z kožešin a Andoriel pootevřela jedno oko. „Koupel, čisté šaty, kartáč 

na vlasy,“ pokračovala polohlasem. 

„Můžeš to zařídit?“ otočil se Ace k Alexandře. 

Její výraz by v té chvíli přinutil k útěku většinu obyvatel hradu. 

Ace vstal a přistoupil k ní. Odhrnul jí neposlušný pramínek vlasů z čela a přejel jí dlaní po 

rameni. 

„Prosím. Slíbil jsem jí pohostinnost tohoto hradu. Musím svému slovu dostát.“ 

Alexandra vydechla a sklonila hlavu. 

„Samozřejmě. Jak si přeješ.“ S tím zmizela z dohledu. 

„Dobrý.“ Z lože hradního pána se vyhrabala Andoriel. Projela si rukama vlasy. „Naše 

celonoční diskuze měla něco do sebe.“ Pobaveně se na Ace zašklebila. „Lady Alexandra 

vypadala při odchodu spokojeně,“ pokračovala a zvedla se. Došla ke dveřím, vyhlédla ven a 

zavřela je. 

„Nebo aspoň tak, že nás nezabije okamžitě,“ dodala a vrátila se k hromadě kožešin. „To 

jsem zvědavá, jestli budu mít jed ve vodě na koupel, v šatech nebo až v nějakém nápoji na 

hostině,“ mumlala si pro sebe. 

„Můžu začít se studiem?“ Zeptala se nedočkavě. Získání informací o zdejším životě byl ten 

nejdůležitější cíl, který si pro dnešní den uložili. Kromě využití každé možnosti k okamžitému 

návratu do svých životů. 

„Nejdřív to, o co sis řekla,“ kývl Ace ke vchodu. Už byl zase dokořán a dva sloužící právě 

přinášeli pruh plátna na osušení, stolek, mísu a nádobu s vodou. Za nimi následovala starší 

žena. Přes ruku měla přehozené jemně zelené šaty s dlouhými prostřihy, kterými bude vidět 

bílá látka košile. 

Sloužící odešli a žena se na Ace podívala v očekávání, že je nechá samotné. 

Došel až ke dveřím, zavřel je a otočil se do místnosti. Zůstal stát a pozorně sledoval ženu, 

jak rozkládá šaty a připravuje je k oblékání. 

V nádobě moc vody nebylo a byla zkalená tak, že se do ní Andoriel bála ponořit i ruce, 

natož, aby se v ní myla, jak byla zvyklá. Tiše se otřásla a sáhla po plátně. Počkala, až se voda 

usadí a opatrně se jeho cípem dotkla hladiny. Tímto způsobem byla koupel odbytá tak rychle, 

jak ještě Ája nezažila. Smutně se podívala na Ace. 

„Vzpomněla jsem si na vodopád na louce s potokem,“ řekla. S pomocí starší ženy si 

oblékla šaty a do váčků u pasu přemístila co nejvíc věcí, ukrytých v kapsách svého původního 

oblečení. 

Ace stál celou dobu u dveří a sledoval ženu. Byla z toho tak nervózní, že si nakonec 

neodpustila poznámku. Nesměřovala ji k lordu Christopherovi, ale k Andoriel. 

„Pocházíš z velice divné země, paní, když ti nevadí mužská přítomnost při oblékání.“ 

Ája se na ni překvapeně podívala. Ani ji nenapadlo… 

„Byli jsme dlouhou dobu na cestách,“ odpověděla po sotva znatelném zaváhání. „Neměli 

jsme vždy možnost dodržovat všechna pravidla. Při nebezpečích, která jsme cestou sem 

překonali, bylo lepší, když jsme zůstávali spolu, a posléze zranění lorda Christophera 

vyžadovalo moji stálou přítomnost.“ Posledním pohledem zkontrolovala, jak jí přiléhají šaty 

k tělu a otočila se ke dveřím. 

„Ale teď, když dovolíte, bych ráda začala plnit své povinnosti.“ 

„Ranní pokrm je připravený,“ řekla žena nevýrazně. 

„Jak vás mohu oslovovat?“ zeptala se jí Andoriel. 

„Cleris,“ odpověděla žena a s překvapením sledovala pána tohoto hradu, jak jim otevírá 

dveře jako poslední sluha. 



„Cleris,“ zašeptala Ája, když vycházela na ochoz, ze kterého bylo vidět nádvoří. 

Neodpustila si krátký pohled do Aceových očí. 

Celý den zůstala v pracovně a procházela jeden svitek za druhým. Musela požádat o písaře, 

aby jí pomohl s rozluštěním písma. Bylo podobné antickému, ale lišilo se v mnoha aspektech. 

A stejně se nedozvěděla skoro nic z historie hradu a rodokmenu jeho pánů. Všechny zápisy 

obsahovaly hlavně zprávy o sklizni úrody a počasí v jednotlivých letech. Kdo v té době vládl, 

nebylo zřejmě důležité tolik, jako bouře, která přišla dříve než v letech předtím, nebo to, že se 

nedaleká řeka vylila ze břehů a zatopila mlýn. 

K večeru chodila miniaturním parkem, který objevila u jižní části hradeb. Sestával jenom 

z několika zakrslých stromků a uschlého kousku trávy s lavičkou. Ani ji nepřekvapilo, když 

tam potkala lady Alexandru. Na její pokyn si k ní musela sednout a vyprávět jí o vlastním 

panství. Rychle vymyslela hrad na skalním ostrově v moři, spojený s pevninou křehkým 

mostem. Nedobytný a pohodlný, jak to jenom podmínky dovolovaly. 

Alexandra poslouchala a v duchu se divila. Podle vyprávění musela být říše pána 

Emanuela bohatá a jeho sídlo opevněné proti jakémukoli útoku. Přesto pokládal spojenectví 

s lordem Christopherem za důležité tolik, že mu vydal na milost vlastního potomka. Také si 

Andoriel dobře prohlédla. V zelenkavých šatech se zlatým lemováním vypadala více jako 

dědička říše, než v tom, v čem ji Alexandra viděla poprvé. Vlastně si musela přiznat, že lady 

Andoriel v šatech září, až to vypadá, že s večerem sestoupilo do jejího parku slunce. Andoriel 

si zjevně ničeho takového nebyla vědoma. 

I Ája byla spokojená se setkáním s hradní paní. Mezi vlastním vyprávěním kladla 

nenápadné otázky a dozvěděla se víc, než za celý den studia v pracovně. Před večeří chvátala 

do pokoje, aby Aceovi řekla, co se jí podařilo zjistit. 

„Pán tohoto hradu nemá zřejmě jinou práci, než jíst, lovit zvěř a trénovat zápas,“ zavrčel na 

ni, když se objevila mezi dveřmi. „A zítra je turnaj,“ doplnil zamračeně. 

Andoriel se usmála. 

„Pak jistě vyhraješ. A zástava lady Alexandry ti bude posilou v těžkých chvílích.“ Položila 

si ruku na srdce a trochu posměšně se před ním uklonila. 

„Cože?“ mračil se na ni. Lidské jídlo mu leželo v žaludku jako olovo. Při představě, že tu 

nechutnost bude muset za chvíli absolvovat znovu, se mu udělalo špatně. 

Andoriel zvážněla. Wraithové nejsou zvyklí na drobná lidská nepohodlí, spojená 

s přijímáním energie formou jakéhosi kvašení a dalších pochybných procesů, probíhajících 

v trávicím traktu. Na to je studium teorie nemůže připravit. Pohledem přejela několikery 

dveře, vedoucí z hlavní místnosti dále do hradu. Toaletu trefila hned napodruhé. 

„Zkus to tady,“ pokynula Aceovi dovnitř. Sama vyšla na ochoz a dívala se, jak kovář 

připevňuje koním na kopyta kousky železa podobným způsobem, jako na Zemi podkovy. 

Nejprve odstranil původní, odřízl přečnívající část kopyta a na jeho očištěnou spodní stranu 

několika přesnými údery do velkých hřebů připevnil nové. Koně stáli klidně, jenom občas 

pohnuli ušima, aby z nich vyhnali dotěrný hmyz. 

 

Pokřik od hlavní brány přinutil Andoriel zvednout oči. První, čeho si všimla, byl kůň. Ne, 

to nebyl kůň, to byl oř. Zářivě bílý oř a místo sedla měl na hřbetě červenou pokrývku se 

zlatými třásněmi. Uzda se mu blýskala zlatem a rubíny a jeho oči metaly blesky na všechny 

okolo, kteří se sběhli, aby jeho jezdci pomohli sesednout. 

Ája ještě pořád nemohla spustit oči z koně. Jezdec ho zvednul na zadní a pak tryskem objel 

celé nádvoří. Teprve, když uprostřed prázdného prostoru lehce seskočil a uklonil se jejím 

směrem, pohlédla také na jezdce. 

Černé oči a neposlušná záplava světle hnědých vlasů se zlatými proužky tvořily matoucí 

kontrast. Vše ostatní bylo prostě – dokonalé. Postava, na které se vlnily dlouhé štíhlé svaly, 



bílé, zlatě a rudě zdobené oblečení, trochu výraznější čelist, jemné ruce s dlouhými prsty i 

měkké holínky ze světlounce hnědé kůže. 

„Doprovodíš mne?“ ozvalo se vedle Andoriel. Alexandra se na ni usmívala, jako na svoji 

nejmilejší přítelkyni. Áje zatrnulo. Beze slova Alexandru následovala na nádvoří. 

Posledních pár chatrných dřevěných schodů Alexandra seběhla a vztáhla k jezdci obě ruce 

na pozdrav. 

„Stephane!“ volala radostně. „Jsem tak ráda, že jsi přijel. Obávala jsem se o tebe. Prý se 

v okolí vyskytují nějaké zlovolné bytosti a napadají pocestné.“ 

Stephan ji uchopil za ruce a zvedl je k ústům. 

„Moje malá sestřička se vůbec nezměnila,“ smál se na ni, ale oči mu bloudily do míst, kde 

se zastavila Ája. „Možná jedu nevhod. Máš tady návštěvu,“ řekl a prohlédl si Andoriel 

s nepokrytou vyzývavostí. 

Cítila, jak jí přes všechnu snahu stoupá červeň do tváří. Stephanův pohled byl tak urážlivý, 

že musela zatnout pěsti, aby se proti němu neohradila. 

„Pobyt na tom místě, které jsi mi ukázala, nebyl příjemný, ale cítím se lépe,“ ozval se za ní 

hlas Ace. „A kdo je tohle?“ 

Pootočila hlavu jeho směrem, ale oči nespustila ze Stephana stejně, jako by je nespustila 

z jedovatého hada, připraveného k útoku. 

„Ještě jsme nebyli oficiálně představeni,“ zamumlala, „Ale vypadá to na bratříčka tvé milé 

ženy.“ Ace došel až k ní a zastavil se. 

Alexandra vzala Stephana za ruku a vedla ho ke svému muži a cizí princezně. 

„Můj manžel z dalekých cest přivedl tuto ženu. Je to dědička velké přímořské říše. 

Mezi jejím otcem a lordem Christopherem vzniklo pouto přátelství a pomoci. Jmenuje se 

Andoriel. Velmi nezvyklé, že?“ 

Stephan pozdravil hradního pána a natáhl ruku k Áje. 

„Velmi nezvyklé a velmi krásné jméno,“ řekl zastřeným hlasem. „Stejně nezvyklé a krásné 

jako jeho nositelka.“ Držel Ájinu dlaň v obou rukách a zvedal ji. Stiskla zuby a přimhouřila 

oči, když ke Stephanovi přistoupila blíž. Rozhodně neměla v úmyslu dát na sobě poznat 

strach, který v ní ten muž vyvolával. 

„Těší mne, že poznávám tak vynikajícího jezdce,“ řekla klidně a plynulým pohybem 

vytáhla prsty ze Stephanova sevření dřív, než se jich dotkl rty. 

„I když pořád nevím, kdo jste, pane,“ pokračovala a zblízka se mu dívala do očí. 

Stephan automaticky couvnul. Až potom si uvědomil, že v jejich malém nenápadném 

souboji prohrál a se skřípáním zubů se uklonil. 

„Dovolte, abych se představil, lady Andoriel. Jmenuji se Stephan. Jsem bratr lady 

Alexandry a pán malého kousku země nedaleko tohoto hradu.“ 

Alexandra se rozesmála. 

„Tak malý kousek to zase není.“ Opřela se ramenem o svého bratra a s pýchou ho 

pozorovala. 

Andoriel ustoupila do patřičné vzdálenosti a lehce Stephanovi pokynula. 

„Ráda poznávám bratra paní tohoto hradu,“ řekla a natočila hlavu, aby viděla na Ace. 

„Máš zajímavé příbuzné.“ V očích jí přitom zahrál smích. Ace stál tak blízko, že ji všechen 

strach opustil. 

„Když mne omluvíte, mám ještě nějaké povinnosti.“ Kývla hlavou na podrav a zmizela 

v pracovně.  

„Jaké povinnosti?“ ptala se Alexandra. „Co pořád dělá?“ Stále se opírala o svého bratra a 

Ace si všiml, jak se jejich prsty proplétají, jako když se splétají hadi. 

„Snaží se naučit co nejvíce ze zvyků této země,“ odpověděl Ace a zahleděl se do očí té, 

která měla být jeho ženou. 

Konečně se odtrhla od Stephana a přistoupila k lordu Christopherovi. 



„Mohl by tady můj bratr zůstat? Ráda bych ho viděla na hostině a zítra je turnaj. Víš, že je 

Steve miluje. Bude mu ctí zastupovat tvé barvy, když jsi nemocný.“ 

Ace se podíval do jejích temných očí a pak pohled zvedl, aby si prohlédl Stephana. 

„Jsi zde vítán,“ řekl trochu stroze. „Ale své barvy na zítřejším turnaji obhájím já sám.“ 

S těmi slovy se otočil a vystoupal do patra ke svému pokoji. 

Pečlivě za sebou zavřel a začal přecházet po místnosti. Rychlým pohledy kontroloval vstup 

a přál si, aby se v něm objevila Andoriel. Měl jenom malé tušení, co ho čeká dnes na večerní 

hostině, i zítra při tom podivném turnaji. Chování příbuzného černě oděné ženy Aceovi 

připadalo přinejmenším nevhodné. Pokoušel se uvést Andoriel do rozpaků a využíval k tomu 

všechny dostupné prostředky. Ája se z toho sice vyvlékla s lehkostí, která očividně všechny 

překvapila, ale Ace si byl celkem jistý, že tím útoky na ni neskončily. 

Došel v myšlenkách až k tomuto bodu, když se dveře otevřely a Andoriel rychle vklouzla 

dovnitř. Nechtěla poutat zbytečně moc pozornosti. Té si dnešního dne užila až dost. 

„Hostina a pro jistotu taky turnaj,“ vyhrkla bez nějakého úvodu a pokračovala 

v podrobných instrukcích k večeru a následujícímu dni. Předtím ještě všechny informace 

ověřila v pracovně a archivu, který jí ukázal písař. 

Než jim přišli oznámit, že je hostina připravena a čeká se jenom na pána hradu, měl Ace za 

sebou přednášku o hostině a stručný nástin soubojů, které ho budou zítra čekat, když se 

nevzdá svého rozhodnutí a bude se chtít turnaje účastnit sám. 

Andoriel ho neurážela tím, že by mu nabízela odstoupení. Jednoduše vyjmenovala důvody, 

proč se turnaje zúčastnit a také proč zůstat na tribuně jako nejváženější divák. 

Ace jí po vzoru obyvatel hradu nabídl rámě a odvedl ji do jídelny. Její polohu si oba dva 

moc dobře pamatovali. V krbu zářil oheň a odrážel se od zlatých talířů na stěnách. Bylo tam 

hodně kouře a vzduch vydýchaný tak, že se Ája na prahu zarazila a chvíli jí trvalo, než 

dokázala udělat krok dovnitř. 

Když vstoupili, přivítalo je mnohohlasé pozdravení. Všichni přítomní museli s jídlem i 

pitím počkat, až se dostaví hlavní osoba této hostiny. Lord Christopher byl v jídelně a jedna 

z nejžádanějších zábav – pozření neuvěřitelného množství potravin a tekutin – mohla začít. 

 

Andoriel seděla u stolu, který byl vyhrazený ženám, a sledovala, jak se baví místní šlechta. 

Na turnaj se sjelo několik pánů – vlastníků větších kusů půdy - a mnoho potulných rytířů. 

Všichni seděli v jídelně a oběma rukama si do úst cpali neuvěřitelné množství jídla. Zalévali 

ho místním zkvašeným nápojem, který si Ája sama pro sebe nazvala ‚co zahrada dala‘. O 

zbytky, které mužům vypadaly z rukou i z otevřených úst, se pod stoly ve slámě rvala smečka 

psů. 

Stůl pro ženy byl širokou uličkou oddělený od zbytku jídelny, která patřila mužům. Ája 

hned pochopila, že z dobrého důvodu. Opravdu by se jí nechtělo sedět vedle někoho, kdo do 

sebe cpal kusy masa a obilných placek, až se málem zalykal a pravidelně se topil v obrovském 

korbelu. Co do sebe z jedné strany nalil, z druhé z něho zase volně vytékalo. 

Jeden letmý pohled jí úplně stačil, aby se otočila a dívala se přímo před sebe do zdi. 

Nedopečená placka jí v ústech ztěžkla a téměř ji nedokázala polknout, ani když ji zapila 

ovocným pivem. 

Rozhodla se, že se musí zaměřit na něco jiného. Otočila se do čela místnosti, kde na malém 

pódiu u zvláštního stolu seděli hostitelé. Sledovala lady Alexandru, která jako jediná žena 

měla právo sedět jinde - v čele jídelny mezi svým mužem a bratrem. Se spokojeným 

úsměvem se snažila manželovi nabídnout nejlákavější sousta. Ája sklopila pohled na desku 

stolu, aby skryla smích nad „manželovým“ pobouřeným výrazem. Jeho ubohý, do této doby 

nezatěžovaný žaludek musel prožívat muka, a Ace s ním. 

Smích ji přešel ve chvíli, kdy za sebou postřehla stojící postavu. Stephan využil chvíle, kdy 

byla pozornost hostitele upřena jinam, a opustil své místo, aby ji poctil svojí přítomností. 



„Po mojí sestře máš mezi přítomnými ženami to nejvýznamnější postavení,“ řekl a užíval 

si pohled na sedící ženu, která k němu musela vysoko zvednout obličej. 

„Dovol, abych ti nabídl místo, které ti náleží,“ náznakem sklonil hlavu a podal Andoriel 

ruku, aby jí pomohl vstát. 

Zaváhala. Vůbec se jí nechtělo opouštět relativní bezpečí ženského stolu, ale pohled na 

Ace a jeho výraz, se kterým hleděl na usmívající se Alexandru, ji přinutil vstát. Alexandra si 

jistě neuvědomovala, v jakém nebezpečí se nalézá, když se snaží přinutit svého muže, aby 

ještě něco pojedl. 

Nabízenou pomocnou ruku Ája nepřijala. S tichým zadostiučiněním sledovala, jak Stephan 

znovu trochu couvl, když se vztyčila a zblízka se na něj zadívala. Ještě víc se narovnala a 

vykročila nejkratší cestou k vyvýšenému stolu. 

„Ale to ses spletla,“ zasmál se za ní Stephan a chytil ji za ruku. Zlost z ponížení, kterého se 

mu podle jeho názoru dostalo, když musel znovu couvnout před jejím jedovatým pohledem, 

ho přinutila jednat bez rozmyslu. Pomsta byla v tu chvíli důležitější, než cokoli jiného. Pár 

korbelů piva a hradní pán zaměstnaný jeho sestrou, který se zřejmě o cizí ženu přestal zajímat, 

když ji nechal sedět na místě služky, mu naznačilo, že přišel čas na odplatu. Dotáhl ji 

doprostřed široké ulice mezi stoly. „Ty nepatříš ke stolu.“ Trhl s ní tak prudce, až ji srazil na 

podlahu. „Ty patříš na zem. Pod stůl mezi psy,“ zasyčel. Od stolů se ozval opilý a hysterický 

smích. 

Andoriel se mu vytrhla a chtěla se zvednout. Tvrdě ji nohou přirazil zpátky. Podruhé už na 

ni nedosáhl. Ocitl se ve vzduchu, kam ho vyzvedla Aceova ruka. 

Bez zjevné námahy s ním hradní pán hodil přes celou dlouhou místnost, až Stephean u 

dveří narazil do zdi a sesunul se k zemi. 

V jídelně na vteřinu zavládlo ticho. Pak některý z opilců vypustil přebytečný vzduch 

z bránice a všichni se začali smát. Zábava pokračovala a nikdo si už nevšímal ležícího 

Stephana ani Andoriel a hradních pánů. 

Ája ležela na zemi a napůl omámeně se dívala na Ace. Ani jeho ruku nataženou k pomoci 

nepřijala. Neviděla ji. S poslední tvrdou ranou od Stephana jí hlava narazila do podlahy. Teď 

se jí točila a oči jí ukazovaly neuvěřitelné věci. Ace jako zářící přízrak a lady Alexandru jako 

temný stín. Temnota se přibližovala, až pohltila všechno světlo. 

Ace se sklonil, aby zvedl Andoriel ze země. Ležela mu v rukách bez pohybu. Alexandra 

k nim přispěchala, ale nezastavila se. Pospíchala dál, ke dveřím, u kterých se pomalu sbíral 

její bratr. 

„Doktora!“ zavolala a pomáhala Stephanovi na nohy. 

Jenom potřásl hlavou a s nádechem se narovnal. Zlostný pohled směrem k lordu 

Christopherovi nedokázal včas skrýt za přivřená víčka. Nechal Alexandru stát na místě, 

toporně došel zpět ke stolu a sedl si. Pečlivě se vyhnul středu místnosti, kde ještě pořád stál 

Christopher s bezvládnou Andoriel. Sáhl po velikém džbánu a své ponížení topil v pivu. 

Christopher se zadíval na Alexandru a ta zbledla strachy. Její muž byl vždycky prchlivý, 

ale takovou zuřivost v očích u něho ještě nikdy předtím neviděla. 

Vykročil z jídelny s Andoriel v náručí, ale zastavil se mezi dveřmi a otočil se k ní. 

„Omluv mě,“ řekl ledově. „Moje zranění mne vyčerpalo a potřebuji si odpočinout před 

zítřejším turnajem.“ 

Dívala se, jak mizí za rohem na cestě do jiné části hradu, a v očích se jí sbíraly slzy zlosti. 

S Christopherem bylo vždycky snadné pořízení. Stačil jí pohled zpod dlouhých řas a 

nenápadný dotyk, který tolik sliboval, a měla cokoli, na co právě pomyslela. Ale ten nový 

Christopher byl úplně jiný. Nejprve se domnívala, že tolik pospíchal za ní, ale na její 

osvědčené triky nereagoval. Jediné, na co reagoval, jak si později uvědomila, byla Andoriel. 

Proto poslala rychlého posla, aby přivedl jejího bratra. Stephan byl známý svou krásou. 

Všechny ženy vzdychaly touhou, když šel okolo. Několik jich pravidelně v jeho přítomnosti 



omdlévalo. A s tou divnou princeznou to ani nepohnulo. Dívala se na jejího dokonalého 

bratra, jakoby to bylo nějaké monstrum. 

Stephan, blesklo jí hlavou. Zamrkala, aby vyhnala tu zbytečnou vláhu z koutků očí a 

otočila se do místnosti. Musí s ním promluvit a dohodnout, jak se zítra oba dva zachovají při 

turnaji. Nejlepší by bylo, kdyby se Andoriel z té mdloby neprobrala. Je třeba pár věcí 

naplánovat. 

Už nevstoupila zpátky do jídelny. Velitelským pohybem zvedla svého bratra od stolu a 

odvedla ho do svých pokojů. Věděla, že za ní Christopher nepřijde. Od té doby, co se tak 

nečekaně vrátil, o ní jevil méně zájmu než o kamení jejich hradu. Celé noci trávil s Andoriel. 

Jestli byly Alexandřiny informace přesné a úplné - a to byly - většinu noci si ti dva povídali, 

zbytek prospali. Alexandra to nechápala. Její muž nikdy předtím moc nemluvil. A stejně 

zamlklý jako předtím zůstával v její přítomnosti i nyní. 

S pobaveným úsměvem zavrtěla hlavou sama nad sebou. Na co by potřebovala rozhovory 

s Christopherem? Jejich vztah byl vždycky jasný. Ona dokázala uspokojit jeho žádosti a on jí 

poskytl veškeré dosažitelné pohodlí. Moc a pohodlí. Nic jiného od něho nepotřebovala. A o 

nic jiného také v jejich společnosti nešlo. 

Hostina pokračovala i bez přítomnosti hostitelů. Jejich odchod málokdo zaznamenal.  

 

Ája vzdychla. Někdo se snažil dostat se do její hlavy nebozezem. 

„Lež v klidu,“ uslyšela nad sebou Ace. 

„Neměl bys být s Alexandrou?“ zašeptala. I tak se jí slova rozléhala hlavou mnohohlasou 

ukřičenou ozvěnou. 

„To musela být rána,“ zamumlala. Sáhla si rukou do týla. Kromě velké boule nenahmatala 

nic podezřelého. Pootevřela oči. Svět byl na svém místě a bolest hlavy pomalu ustupovala. 

Ace klečel vedle ní na koleni a pozorně ji sledoval. 

„Jak se cítíš?“ zeptal se potom, co otevřela oči. 

„Bude to dobré,“ usmála se na něj. „Ale co Alexandra?“ Úsměv zmizel a v očích se jí 

mihla obava. 

„Měla starost o bratra,“ pokrčil Ace rameny. „Zahlédl jsem je, jak spolu odcházejí někam 

do hradu.“ 

„Starost o bratra?“ Ája se snažila vzpomenout si, co se vlastně v jídelně stalo. Vybavila si 

hostinu a postupně se jí vzpomínky zařadily na správná místa. 

„Co jsem si myslela?“ zašeptala si pro sebe hořce a musela se pousmát nad svojí naivitou, 

se kterou věřila, že se Stephan dokáže ovládat. Pak znovu otočila oči k Aceovi. Vzpomněla si, 

jak hodil Christopherovým švagrem před jídelnu. „I v tom chatrném těle ti zůstala velká síla.“ 

Ace se na ni pobaveně podíval. V její poslední větě nebyl obdiv. Bylo to prosté 

konstatování, a to mu bylo milejší než všechny lichotky, kterými ho zahrnovala Alexandra. 

Andoriel k němu natáhla ruku a nechala se vyzvednout do stoje. Ještě chvíli se ho držela, 

než se jí přestala točit hlava. 

„To s Alexandrou jsi myslela vážně?“ mračil se na ni. Pamatoval se na jejich noční 

rozhovor, v němž se mu snažila vysvětlit některé praktické stránky jeho teoretických znalostí. 

Aja si vzdychla, ale nemohla dát přednost vlastnímu pocitu bezpečí vedle něj před 

povinnostmi, které měl jako pán hradu. Ať ty povinnosti znamenaly mít přehled o všem, co se 

děje na hradě a v jeho okolí, anebo večerní návštěvu manželky. 

Jenom kývla na souhlas a usadila se do vysoké židle. 

„Zůstanu tady.“ Pootočila se tak, aby dobře viděla na dveře, a přivřela oči. 

Ace se na ni ještě jednou zamračil a vyšel ze dveří. 

 



Kráčel chodbami hradu a přemýšlel o tom, že některé věci se nemění. Ať ve wraithském 

společenství nebo na této planetě, všude vládly intriky. Kdo měl moc, chtěl ještě větší, a kdo 

ji neměl, chtěl z ní aspoň kousek. A v boji o lepší postavení bylo dovoleno vše. 

Zabočil do příčné chodby a stanul přede dveřmi, kudy se vcházelo do pokojů Alexandry. 

Tolikrát mu je toho dne ukazovala, že by k nim trefil i poslepu. 

Dobře se pamatoval, že na hradě není zvykem klepat nebo jinak dávat na vědomí svůj 

úmysl vstoupit. Stiskl kliku a vešel do místnosti spoře osvětlené jedinou svíčkou. 

„Kdo jsem?“ uslyšel ochraptělý mužský hlas. Ta otázka ho zarazila. Vzápětí pochopil, že 

nebyla určena jemu. 

„Ty jsi ten nejlepší, jediný, výjimečný,“ šeptal hlas ženy mezi vzdechy. 

Aceovy oči se konečně přizpůsobily přítmí pokoje. V rohu místnosti zahlédl pohyb. Černá 

krajka se třásla trhavým rytmem a mdlý svit malého plaménku na stole se občas odrazil od 

bledé kůže, přes den pečlivě skrývané před sluncem. 

Ace stál a pozoroval dění v pokoji. V rychlém sledu se v něm střídaly záchvaty vzteku a 

smíchu nad tím divným lidským počínáním. 

„Jak pozoruji, tvůj bratr mne zastupuje ve všech aspektech,“ řekl hlasitě, když dozněl 

poslední hlasitý výkřik. 

Další výkřik, tentokrát plný strachu, se ještě rozléhal místností a on už byl na cestě zpět do 

svého pokoje. Podle Ace Alexandra ani Stephan jeho přítomnost nepotřebovali. Potřebovali 

soukromí a to jim poskytl v okamžiku, kdy zavřel dveře Alexandřina pokoje a zajistil je 

neforemným háčkem. Nechal je spolu přemýšlet o budoucnosti, plánovat nějaký útok nebo 

cokoli jiného a pospíchal zpátky do svého pokoje. 

 

Andoriel klimbala na židli. Hlava jí pořád pobolívala a nedovolila jí usnout na moc 

dlouhou dobu. Netušila, jestli má ty chvilky spánku počítat na vteřiny, minuty nebo hodiny. 

Narůstající pocit nebezpečí jí vzal část dechu a na čele jí vyrazily kapičky studeného potu. 

Trhla sebou a probudila se z polospánku do plného vědomí. Ještě než rozeznala svět kolem 

sebe, natáhla ruce kupředu. Narazily do pohyblivé překážky a místností zazněl dušený 

úzkostný vzdech. 

Andoriel zamrkala, aby se její oči rychleji přizpůsobily temnotě. Marně. Měsíc tato planeta 

neměla a světlo hvězd k rozeznání okolí nestačilo. 

Pokojem se rozlilo světlo zapálené svíčky. 

Ace stál ve dveřích a držel světlo nad hlavou, aby ho neoslňovalo. Pohled, který se mu 

naskytl, ho nikterak nepotěšil. 

Andoriel stála před křeslem, kde ji při odchodu nechal, a držela za nataženou ruku Cleris. 

Na tom by nebylo nic špatného, kdyby Cleris v ruce nesvírala dlouhou úzkou dýku. 

Ace klidně odložil svíci na stůl, došel ke Cleris a zbraň jí vytáhl z ruky. Otočil ženu čelem 

k sobě. Třásla se, až jí hlasitě cvakaly zuby. 

Andoriel klesla zpátky do křesla a mnula si místo na hlavě naražené při hostině. 

Cleris padla před lordem Christopherem na kolena a čekala smrtící ránu. Nedočkala se. 

Christopher couvl, obešel ji, pak uslyšela cinknutí nože o stůl. 

„Vstaň,“ řekl jí. 

Cleris se zvedla. Rychlým pohledem zhodnotila situaci. Dveře byly zavřené, lord 

Christopher i Andoriel seděli a zamyšleně se na ni dívali. 

„Kdo tě poslal?“ zeptal se Christopher. 

Cleris polkla. Cítila potřebu odpovědět, ale přísaha ji svazovala a nutila ji mlčet. 

„Netrap ji. Vždyť je to jasné,“ řekla tiše Andoriel. Ještě pořád se divila, že je naživu. Náhlý 

útok služebné by bez Aceova zásahu mohl mít úspěch. 



Cleris stála s hlavou sklopenou a očekávala trest. Věděla, že mu neunikne. Pokusila se 

zabít hosta lorda Christophera. Jestli ji nepotrestá on, ta, která jí útok nařídila, s ní slitování 

mít nebude. 

„Řekni mi,“ oslovila ji Andoriel. „Co je v těchto místnostech nejcennější?“ 

Cleris pozvedla hlavu. „Ten pohár, paní,“ zašeptala sotva slyšitelně. 

„Má velkou cenu?“ ptala se Andoriel. Cleris jenom mlčky přikývla. 

„A co ještě?“ Andoriel vzala pohár do ruky a otáčela ho mezi prsty. 

Cleris se konečně rozhlédla a vyjmenovala ještě další tři předměty. 

„Kdybys je měla, na jak dlouho by ti vystačily k životu?“ 

Cleris se dívala na Andoriel nechápavým pohledem. „Vystačily by mi nejméně na dva 

životy,“ řekla pomalu. Pořád nechápala, kam Andoriel směřuje. 

Ta se letmým pohledem dotkla lorda Christophera. 

„Není tady pro tebe bezpečno,“ oslovil Cleris tentokrát on. „Doprovodíme tě k bráně, aby 

tě stráž pustila. Odejdeš. Daleko. Tak, aby na tebe nedosáhla moc tohoto hradu.“ 

Bez dalšího otálení vystrkali Cleris z místnosti a za hradní bránou jí podali malý uzlík, ve 

kterém to při každém pohybu jemně zacinkalo. 

„Co je v tomto vaku, to je tvé. Teď běž,“ řekl jí Christopher, když vyšli z hradu. 

Cleris před Christopherem padla na kolena, Andoriel se hluboce uklonila a pak už na nic 

nečekala a zmizela v temnotě noci. 

Andoriel se za ní ještě chvíli dívala. Nevěděla, jestli má tato Cleris něco společného 

s Cleris obětovanou kdesi v budoucnosti místo ní wraithské královně, ale cítila úlevu, že 

aspoň takto přeneseně může splatit to, co považovala za svůj dluh. 

„Měli jsme jí dát koně,“ řekla cestou zpátky. 

„To nebude nutné,“ odpověděl Ace. 

„Vrátil ses rychle,“ začala o tom, co jí už nějakou chvíli leželo v hlavě. 

„Alexandra mě nepotřebovala. Ani Stephan. Vystačili si spolu sami.“ Po straně sledoval 

Ájinu reakci. Jenom tiše zalapala po dechu. Ace se na ni ušklíbl. 

„Teorie bývají někdy zavádějící,“ pokrčil rameny. „Ale praktická ukázka byla zajímavá,“ 

dodal se spokojeným výrazem. Na udivený pohled Andoriel přimhouřil oči. „Pokud jsem to 

dobře pochopil, to, že jsem je viděl, mi nad nimi dává určitou moc.“ 

„Ano,“ souhlasila Andoriel. „Aspoň do té doby, než tě zabijí.“ 

 

Ráno přišlo dřív, než si kdo na hradě přál. 

Alexandra se Stephanem se zbytek noci třásli strachy, kdy pro ně přijde stráž a odvede je 

do vězení a pak na popraviště. Na útěk nepomysleli. Život ve vyhnanství jim připadal horší 

nežli smrt. Alexandra si neodpustila vyčítavé pohledy. Stephan je zpočátku nekomentoval, ale 

nakonec vybuchl: „Netvař se tak! Chtěla jsi to víc než já!“ 

Sklopila hlavu. Částečně měl pravdu. Tolik chtěla, aby se uklidnil, že se mu sama vrhla do 

náruče. Ale kdyby věděla, že její manžel konečně najde cestu do jejího pokoje, nikdy by 

nepřipustila pokračování. To ona měla lépe plánovat a přemýšlet o budoucnosti. Po svém 

krásném prudkém bratrovi nemohla chtít domýšlení důsledků. Co se pamatovala, měli jasně 

rozdělené úlohy. Ona se starala, aby byli oba dobře zajištěni a měli vše, na co mohli 

dosáhnout, a Stephan bral, co se mu nabízelo, a byl Alexandřiným výkonným orgánem pro 

špinavou práci. 

V pokoji stále ozářeném jedinou svíčkou nastalo ticho rušené jenom občasným vzdechem. 

Alexandra nepochybovala, že ji stihne trest o to krutější, o co déle na něj musí čekat. Nebyla 

si jistá, jak skončí Stephan, ale byla rozhodnutá ho do poslední chvíle chránit stejně, jako to 

dělala celý život. 



Ráno jim otevřela Alexandřina komorná, chystající pro svou paní ranní toaletu. Její 

vyděšený pohled nad tím, co po otevření dveří uviděla, by jindy Stephana rozesmál. Tentokrát 

jenom se zavrčením vyběhl z místnosti a zmizel v útrobách hradu. 

Cleris utíkala celý zbytek noci a ráno ji zastihlo ještě stále na pozemcích, patřících k hradu. 

Zhluboka se nadechla mrazivého jitřního vzduchu a rozběhla se dál. Věděla, že za nejbližším 

kopcem už bude v bezpečí. K hrudi si tiskla darovaný poklad. Věděla přesně, jak s ním naloží. 

Andoriel pronásledovaly noční můry, dokud si ji Ace nepřitiskl k sobě a neposkytl jí 

vlastní rameno místo polštáře. Pak teprve usnula klidným a hlubokým spánkem. 

Ace ležel a přemýšlel o absurdní situaci, do které se dostali. Pořád ještě nechápal, jaký 

význam má jejich pobyt v tomto místě a čase, ale pochopil, že Alexandra svému krutému 

osudu neunikne, jestli je s bratrem někdy přistihne pravý pán hradu. Pokud bylo toto jejich 

úkolem, mohl by se už ráno probudit ve vlastním těle. Těsně před usnutím mu ještě blesklo 

hlavou, že dokud bude Stephan naživu a poblíž, lady Alexandře hrozí stálé nebezpečí. 

Za svítání si na svoji poslední myšlenku vzpomněl, když zjistil, že je stále lordem 

Chritopherem. 

 

Ranní pokrm byl pro většinu zúčastněných utrpením. 

Lady Alexandra seděla na svém místě a očima neuhýbala ze stolní desky. Její bratr byl také 

pobledlý a každou chvíli střelil kolem sebe výhrůžným pohledem. 

Z obou byla cítit nejistota. Pán hradu jim nijak nedal najevo, jaký trest je stihne. Na to ani 

jeden z nich nebyl zvyklý. Lord Christopher se před svým odjezdem rozhodoval okamžitě, 

s vykonáváním své vůle nikterak neváhal a také o ní nepřemýšlel. Nový hradní pán na sobě 

nedával nic znát. Alexandra poznávala, že je to ještě mnohem horší než jeho původní zuřivé 

výbuchy. I Stephana Christopherovo váhání s trestem mátlo. Sourozenci s napětím čekali na 

vývoj dalších událostí. 

Andoriel si jich nevšímala. Krčila nos nad dalšími plackami. Tentokrát byly připálené. 

Jenom Ace seděl v čele stolu a tvářil se spokojeně. 

„Doufám, že ses včera moc neunavil a dnes se zúčastníš turnaje,“ otočil se ke Stephanovi. 

Stephan se jenom mlčky uklonil. 

„Budu tě sledovat z tribuny,“ pokračoval Ace. 

Alexandra zvedla překvapeně hlavu. 

„Všichni očekávají, že…,“ zarazila pod jeho pohledem a znovu sklonila hlavu. Tak dlouho 

usilovala o pozici hradní paní a po minulé noci byla přesvědčená, že ji ztratila stejně jako svůj 

život, ať už rozhodnutí o vině přijde kdykoli. Ale její muž se netvářil rozezleně. Vlastně to 

vypadalo, že se docela baví. 

Alexandra potlačila ochromující strach a začala rychle přemýšlet. Andoriel zůstala naživu. 

Zdála se nezraněná. Cleris zmizela z hradu a nikdo o ní neslyšel. Nejspíš se jí Andoriel 

šikovně zbavila a její rozpadající se tělo najdou po pár letech v některé z blízkých roklí. 

Christopher byl na duši zraněn vážněji, než se obyvatelé hradu domnívali. Jeho fyzická síla se 

sice znásobila, jak předvedl večer při hostině, ale až doposud si nedovedla představit, že by po 

dnešní noci zůstali se Stephanem naživu až do rána. Christopher, kterého si vzala, by je oba 

na místě zabil. Stejně, jako to udělal se svojí předcházející ženou za mnohem menší 

prohřešek. 

S překvapením si uvědomila, že si přeje, aby se Christopher neuzdravil. Mnoho by se tím 

zjednodušilo. Nebo také ne. Možná si z dalekých cest přivezl povědomí o nějakém mnohem 

horším trestu, než je obyčejná smrt. 

Stephana strach potupně přecházel. Z vlastní zkušenosti se domníval, že když je 

Christopher nezabil hned nebo alespoň nenechal zavřít do žaláře, má velkou šanci přežít. Po 

osudu své sestry ani nevzdechl. To ráno se mu už v hlavě začaly honit možnosti, jak co 

nejvíce ponížit Andoriel tak, aby na něho Christopher nemohl. S ním se do křížku pouštět 



nechtěl. Včera pocítil jeho sílu a také poznal jeho slabost. Stephana nijak netrápilo, že 

Christopher dává očividně přednost jiné ženě před jeho sestrou, ale odmítnutí té ženy jeho 

samotného nemohl nechat bez potrestání. Stephana ještě nikdy žádná žena neodmítla. Ani 

jeho sestra. 

Ace si užíval toho, že ho nikdo nenutí k jídlu. Alexandra a Stephan se očividně postupně 

uklidňovali. Jistě už plánovali další akce, jak Christophera a Andoriel zbavit života. Andoriel 

vypadala odpočinutě, i když trochu zklamaně. Na jeho tázavý pohled se smutně usmála. 

„Kávu,“ řekla nahlas. „A království za kartáček na zuby.“ 

Ace se rozesmál. Jestli ji trápí takové drobnosti, je v pořádku. 

Sourozenci vyděšeně zvedli hlavy. 

Ace vstal a natáhl k Andoriel ruku. Trochu překvapeně se jí chopila a zvedla se také. Na 

ranním pokrmu nebylo nic, co by ji lákalo zůstávat u stolu. 

„Shawn s námi chce ještě před zahájením turnaje mluvit,“ řekl jí a vedl ji ke dveřím. 

V jejich rámu se zastavil. 

„Vy máte také mnoho povinností, jestli se nemýlím,“ přísně se na oba podíval. 

Sourozenci rychle vyšli z místnosti a zamířili každý jiným směrem. 

„Shawn?“zeptala se Andoriel sotva s Acem osaměli. 

„Ten, kterého jsme potkali jako prvního,“ upřesnil a vedl ji na nádvoří. 

Shawn už na ně čekal. Vyšli za hradby a sledovali jeho výklad turnaje. Většinu z toho už 

Ace slyšel od Andoriel před včerejší hostinou. Zarazil Shawna podrobnějšími dotazy. 

Stáli na hraně útesu, pod kterým bude turnaj probíhat, a dívali se dolů na rozlehlou louku 

končící hustým lesem. Tribuna byla částečně vytesaná do skály a částečně sbitá ze silných 

fošen. Její část, určená pro pána hradu a jeho nejbližší doprovod, byla krytá chatrnou 

slaměnou stříškou. U okraje lesa rozložili svá ležení páni a rytíři. Skupina sloužících čistila 

místo turnaje od kamenů. 

Andoriel to sledovala se smutkem v očích. Podobné zábavy neměla ráda. 

„Ve tvé říši nemáte něco takového?“ odvážil se jí Shawn zeptat. 

Rychle pátrala v paměti, jaký druh zábavy by mohl provozovat lid od moře. 

„Naši mladící se potápějí na mořské dno pro mušle. Vyhrává ten, v jehož mušli je největší 

a nejkrásnější perla,“ řekla první věc, která ji napadla. 

Shawn se nad tím zarazil. „V naší zemi skoro nikdo neumí plavat,“ řekl za chvíli. „Och, 

podívejte!“ vykřikl, když se jeho pohled dotkl ležení. „Není krásnějšího koně,“ dodal 

procítěně. 

Bělouše, který den předtím Andoriel zaujal rozhodně víc než jeho pán, právě vyváděli 

z přístřešku. Měl připevněnou uzdu a na hřbetě červenozlatou pokrývku. Nohy mu na krátké 

trávě jenom hrály. S vysoko zdviženou hlavou se rozhlížel kolem. 

Stephan vyšel ze stanu a zvedl ruku, aby svého koně pohladil po nozdrách. 

Zvíře se vzepjalo a Stephan stěží uskočil před kopyty bušícími do vzduchu. 

Andoriel tiše vykřikla, když ve Stephanově ruce uviděla bičík. Odvrátila se, aby neviděla, 

jak je ten krásný tvor ponižován. 

„Krásný a divoký,“ řekl Ace vedle ní. „Děkujeme, Shawne, vrátíme se zpátky.“ Položil 

Andoriel ruku na rameno a odvedl ji mezi studené zdi hradu. 

„Až se slunce dotkne nejnižšího schodu, bude turnaj zahájen,“ zavolal za nimi Shawn. 

Zůstal stát na hraně skály a díval se dolů. 

„Jak jsi dospěl k rozhodnutí turnaje se neúčastnit?“ zeptala se Ája, sotva se dostali 

z doslechu. 

„Jednoduše,“ ušklíbl se Ace temně. „S potěšením bych je všechny zabil, ale to, bohužel, 

nejde ani při turnaji. Aspoň ne zabít všechny.“ 

Ája se na něj ohromeně podívala a pak se začala smát. 



„V tomto případě bych tě v tom nejraději podpořila,“ řekla. „Kromě pár výjimek,“ dodala 

s krátkým pohledem zpátky na Shawna. Ze všech obyvatel hradu, se kterými se zatím setkala, 

jí byl právě Shawn nejsympatičtější. 

 

Andoriel seděla v první řadě tribuny a slunce zuřivě bušilo do její hlavy. Pod střechou pro 

ni nezbylo místo. Alexandra se postarala o to, aby byla Ája co nejvíce vzdálená od jejího 

muže. Rozhodla se, že udělá všechno proto, aby co nejdříve zapomněl na včerejší noc i na 

Andoriel, a aby ho získala zpátky pro sebe. Andoriel to nevadilo. Před odchodem svázala 

všechny svoje věci do ranečku, který jí na tribuně ležel pod nohama. Měla pocit, že se budou 

hodit, i když nedokázala říct, proč. 

Lord Christopher seděl se svou ženou pod střechou obklopen sloužícími. Kdykoli Andoriel 

zvedla hlavu a podívala se jeho směrem, zuřivě odmítal všechny hojně nabízené pochoutky a 

nápoje. Už zase se stěží bránila smíchu. Úsměv jí tuhnul na tváři ve chvílích, kdy na 

vymezeném prostranství docházelo k zápasům mezi rytíři. 

Zbraň byla pro každý boj určena zvlášť a bojovalo se tak dlouho, dokud jeden z protivníků 

stál na nohou a mnohdy i potom, dokud dýchal. 

Andoriel se znechucením sledovala muže zápasící pro potěšení ze smrti a k pobavení 

ostatních. A s odporem se odtahovala od žen, které seděly kolem ní. Jásaly nad každou ranou, 

při které se objevila krev, tleskaly nadšením a hrdě uvazovaly barevné šátky zápasícím na 

kopí pokrytá zbytky jejich protivníků. V duchu děkovala Shawnovi, že jí vybral místo na 

samém okraji tribuny, i když se přitom mračil a mumlal si neslušná slova, kterým nerozuměla. 

Po její levici už nikdo nebyl. Prázdné místo jí poskytovalo prostor pro hluboký nádech. 

Zápasy pokračovaly a byly stále krutější. Sloužící po každém střetu čistili prostranství a 

čím dál častěji odnášeli těžce raněné nebo padlé bojovníky, leckdy po částech. 

Nejkrutější ze všech byl Stephan. Po každé jeho bitvě zůstávaly v udupané trávě kusy 

hrdých rytířů rozeseté v širokém okolí. Všechny dámy na něj mávaly svými šátky, a když si 

některý vybral, mnohá se skácela zpátky na sedadlo, přemožena návalem citu. 

Andoriel se odvracela stále častěji. Puch, valící se z hromady odpadu po zápasech, byl pro 

ni nesnesitelný. Těžce polykala a málokdy se přinutila zvednout oči ke kolbišti. Řádil tam 

Stephan. Po každém vyhraném souboji s přehnanou oddaností zdravil lorda Christophera. 

Christopher seděl vedle Alexandry a znechuceně sledoval jatka před sebou. Prudce zvedl 

hlavu, když za sebou ucítil pohyb, a oddechl si, že k němu přistoupil Shawn a ne někdo 

s dalším podnosem jídla. 

Shawn počkal, až dostal svolení, a sklonil se k Christopherově uchu. Hradní pán se 

spokojeně usmál. Konečně dobrá zpráva. Brzy bude konec. 

Řada Stephanových protivníků se krátila. Nikdo z větších pánů se nepřihlásil k souboji 

s ním, pouze několik mladých potulných rytířů nebo zbrojnošů bez pána, kteří si na živobytí 

vydělávali jenom turnaji, se nechalo strhnout bojem nebo nutností. Ze všech už zbývali jenom 

dva. Na Stephanově opasku vlálo tolik šátků, že by si s nimi mohl otevřít obchod. Obrátil se 

k tribunám a očima přejel po řadě dychtivých žen. Pohled se mu zastavil na Andoriel, ale 

nakonec si vybral dívku, sedící hned vedle ní. 

Ája si toho ani nevšimla. Seděla odvrácená a dívala se na ještěrku. Klidně se vyhřívala 

v kamení na sluníčku a křik a sténání bojujících mužů ji nerušil. Andoriel jí skoro záviděla. 

Ze zamyšlení ji vytrhly ruce dívky usazené vedle ní. Chytila ji za ramena a začala s ní třást. 

„Vzal si ho,“ šeptala horečně. „Vzal si ho.“ 

Andoriel se na ni vyděšeně dívala. Nechápala, co jí dívka říká, dokud se neotočila a 

neuviděla Stephana stát před nimi. Pomalu a s rozmyslem si vázal k pasu další šátek. 

„Tento boj povedu pro vás, lady,“ uklonil se dívce, ale jeho poslední pohled patřil 

Andoriel. 



Ája letmo zhodnotila jeho protivníka. Byl to statný muž s jasnýma očima. Usmála se na 

něho. Krátce jí pokynul a rozmáchl se mečem. Krátká výměna nechala na Stephanově ruce 

škrábanec a oči jeho soupeře potemněly. Znovu začali boj. Nikdo z nich neměl výraznou 

převahu. Andoriel se zdálo, že už takto bojují věčnost. Zvonění kovu o kov, přidupnutí pevně 

zapřené nohy, těžký dech, všechno pokračovalo bez ustání jako tlukot srdce. 

S prudkým výdechem Stephanův soupeř udělal výpad, stáhl se, zaháknul meč nepřítele a 

vytrhl mu ho z ruky. Zbraň odletěla vysokým obloukem mimo jejich dosah. Muž se dotkl 

Stephanova krku a sklonil meč. Bylo dobojováno. Otočil se a odcházel. 

Andoriel celou dobu tajila dech. Přála si, aby Stephana někdo porazil a konečně se to stalo. 

Ještě raději byla, že Stephanův protivník vyhrál tak čestně, jako v celém turnaji málokdo. 

Předtím nevnímala vyvolávání herolda, takže nevěděla, kdo je ten zázrak, a jméno by jí stejně 

mnoho neřeklo. Důležité bylo, že zvítězil. 

Chvíli sledovala vítěze pohledem a pak se podívala na Stephana. V tomtéž okamžiku 

varovně vykřikla. Stephan vytáhl dlouhý nůž, skrytý do té doby mezi šátky na opasku, a vrhl 

se na odcházejícího soka. Ten se ještě otočil a pokusil se útok odrazit. Pozdě. Nůž, namířený 

na jeho srdce, sice minul svůj cíl, ale zajel muži do břicha. Prorazil kůži a otvorem se vyvalily 

střeva i s obsahem žaludku, který byl útokem také zasažen. 

Muž klesl na kolena, zvedl hlavu a překvapeně zamrkal ve slunečním světle. Pohledem 

přejel ze Stephana na Andoriel a skácel se k zemi. 

Ája si ani nevšimla, že stojí a ruce zatíná do pěstí. 

Stephanův poslední protivník chtěl využít situace a s jekem se na něj vrhl. Stephan neměl 

meč a dýku upustil vedle muže, kterého rozpáral. Než k němu poslední soupeř doběhl, rychle 

se sehnul a v ruce se mu objevilo tenké dřevěné kopí. Soupeř už nestačil zastavit. Kopí mu 

probodlo oko a pokračovalo dál, dokud nenarazilo na lebku na druhém konci hlavy. Stephan 

chvíli sledoval, jak se tělo jeho protivníka třese, pak se o něj opřel nohou a se skřípáním a 

nechutným mlasknutím vytrhl zbraň z jeho hlavy. Oko zůstalo nabodnuté hluboko za špičkou 

kopí, pokrytou našedlou krvavou hmotou. 

Stephan se konečně sehnul pro nůž a ledabyle si jej zasunul za opasek. Rozhlédl se a zvedl 

i meč. Pak zamířil k okraji tribuny. 

Andoriel stála a ještě pořád se dívala na padlého vítěze. Vzpamatovala se, až když jí 

Stephan strčil odporný konec kopí pod nos. 

„Ochutnáš?“ zeptal se jí posměšně. 

S hrůzou k němu zvedla oči. Couvla, když se hrotem dotkl její tváře. 

„Chci tvůj šátek,“ řekl a přesunul kopí tak, aby jí směřovalo pod bradu. „Hned,“ upřesnil. 

Ani se nepohnula. Dokonce ani nemrkala. Dívala se mu do očí a přemýšlela, kam se ztratil 

jeho strach z dnešního rána. 

Lord Christopher se objevil vedle Stephana. 

„Je dobojováno. Jako vítěz tohoto souboje máš…,“ 

„Ne!“ vykřikl Stephan. „Není dobojováno, dokud nedostanu šátek za svoje poslední 

vítězství.“ 

„Není dobojováno?“ zeptal se Christopher a Andoriel v jeho hlase zaslechla hrozbu. 

„Není,“ trval na svém Stephan. Oči nespouštěl z bledé tváře Andoriel. 

„V tom případě tě vyzývám k boji já,“ řekl Christopher a pohled mu ztvrdl. 

„Co?“ Stephan nechápal, co mu jeho švagr říká. Vždyť se přece turnaje nechtěl zúčastnit. 

„Nebudu s tebou bojovat,“ odmítl okamžitě Christopherovu výzvu. 

„Když nebudeš, tak nebudeš,“ usmál se Christopher. „Ale já s tebou bojovat budu, ať chceš 

nebo ne.“ Chytil ho za ruku, ve které svíral kopí, bez námahy ho odklonil od Andoriel a 

vytáhl mu ho z dlaně. Dřevo mu mezi prsty zaprasklo a po délce kopí se rozběhla úzká trhlina. 



„Nebudu bojovat,“ zavrčel Stephan a couval. Vzpomínka na hostinu, kdy s ním 

Christopher tak snadno hodil přes celou jídelnu, ho nenechala na pochybách, kdy by byl 

tentokrát vítězem. 

Pronásledován švagrem došel pozpátku až ke svému koni. Vyšvihl se na něj a ujížděl do 

lesa. 

Christopher se krátce zasmál a rozběhl se za ním. 

Andoriel se jako ve snách shýbla pro ranec svých věcí a vykročila za nimi mezi stromy. 

Nevěděla, proč to dělá, a nezajímalo ji, co se děje za ní. 

Lady Alexandra seděla na svém místě a trochu bezradně se rozhlížela. Její bratr a její muž 

zmizeli v lese, aby se vzájemně zabili. Najednou nevěděla, jestli si přeje jejich návrat. Kéž by 

se nevrátil ani jeden a Andoriel zmizela s nimi, napadlo ji. 

„Promiňte, lady,“ naklonil se k ní Shawn. „Je třeba ukončit turnaj a vyhlásit vítěze. Pán od 

Modré řeky přežil jako jediný nezraněn a porazil nejvíce svých protivníků. Když tedy 

nepočítáme-,“ zarazil se. 

Alexandra vážně přikývla a vstala s pohárem v ruce. 

Zakončení turnaje proběhlo podle všech pravidel. 

 

Andoriel se prodírala lesem. Na první mýtině zastavila a převlékla se do svých původních 

šatů. Cáry zelené látky, které zůstaly z kdysi krásných šatů, nechala bez lítosti pohozené pod 

blízkým křovím. Konečně se mohla zhluboka nadechnout. 

Rozběhla se dál, ale uprostřed louky zakopla o pařez a zůstala ležet v suché trávě. 

Nevěděla, kam se má vydat. Žádné lidské ani jiné stopy nedokázala rozeznat. Bála se setkání 

se Stephanem a přála si, aby se s Acem ve správném čase a podobě vrátili na wraithskou loď, 

do vesmíru a ona nakonec zpátky na Atlantis. Strach převládl. Její sebeovládání se rozpadlo. 

Stočená do klubíčka začala tiše vzlykat. 

 

Stephan se s koněm daleko nedostal. Les byl hustý a těžko prostupný i pro pěšího, natož 

pro jezdce na koni. Seskočil a prodíral se hlouběji. Koně vedl za sebou. Les znal dobře a brzy 

zastavil na kousku půdy beze stromů. Ten prostor se nedal nazvat loukou nebo mýtinou, na to 

byl moc malý.  

Zaposlouchal se do ticha lesa. Šumění stromů a občasné vrznutí suché větve nic nerušilo. 

Odvedl koně o kousek dál mezi řídce stojící stromy a pověsil jeho uzdu na nízkou větev. Sám 

se usadil na vysoký kámen porostlý mechem a pomalu a s rozmyslem začal čistit svoje 

zbraně. Používal k tomu šátky dam a slečen z turnaje. 

Vysoká postava v tmavém na okraji prázdného prostoru ho nepřinutila ani zvednout hlavu. 

Vytáhl další šátek zpoza opasku, s úsměvem k němu přivoněl a přejel jím o čepeli dýky. 

Látka napuštěná vonnými oleji za sebou nechávala lesklou stopu. 

„Myslel sis, že tě nenajdu?“ zeptal se Christopher. 

„Samozřejmě, že jsi mě našel. Často jsme se tady přece scházeli a plánovali, jak přelstít 

naše společné nepřátele,“ odpověděl klidně Stephan. „Jenom pořád nechápu, proč jsi dělal 

tolik povyku pro tu Andoriel.“ 

„Cože?“ Christopher nad ním zůstal stát. 

„Nemůžeš ji přece srovnávat s Alexandrou. To už jsi pochopil sám. Proto seděla tak 

daleko, na místě, které je vyhrazeno sotva trochu lepším služebným.“ Odhodil použitý šátek 

vedle sebe do jehličí a sáhl po dalším. 

„Tak povídej,“ zvedl k Christopherovi černé oči. „Jak dobudeme její království? Je pán 

Emanuel hodně mocný? Jak velkou má armádu? Kdo se nechá nejsnáze podplatit?“ Znovu 

sklopil pohled ke zbrani a přejel po ní šátkem. 

Christopher stál nad Stephanem a zamyšleně se na něj díval. 

„Mýlíš se,“ řekl potichu. „Ani nevíš, jak moc se mýlíš.“ 



Stephanova ruka se zarazila uprostřed pohybu. „Co tím chceš říct?“ Přimhouřenýma očima 

se podíval na Christophera. Hned zase pohled sklopil a dál se věnoval čištění zbraně. 

„Tady nejde o žádnou hru o moc. Jde o život. A o tvoji sestru.“ Christopher pořád mluvil 

tiše a s uspokojením slyšel, jak se mu hlas mění. Ta síla, co ho změnila v člověka, mizela. 

Připomínka sestry nechala Stephana v klidu. Vždy si dokázala poradit a vždy z toho 

Stephan vyšel nejlépe ze všech. Moc dobře ji znal a věděl, že svému milovanému bratříčkovi 

nedokáže nic odmítnout. Považoval za svoji osobní velkou oběť, když její pomoci nevyužíval 

pořád. To, co ho nakonec přinutilo vzhlédnout, byl divný přízvuk v Christopherově hlase. 

Vstal a pustil kousek látky, kterým předtím tak pečlivě čistil dýku. Zůstal na švagra zírat a oči 

se mu rozšířily úlekem. Mimoděk couvnul. Christopher se měnil v něco, pro co neměl 

pojmenování. 

Christopherovy vlasy ztratily barvu. Úplně zbělaly - a přitom nevypadal jako starý muž. 

Celý jeho zjev se změnil, i když v mnoha ohledech zůstal stále stejný. V bílé kůži prosvítaly 

modré žilky a pod žlutýma očima šelmy se objevily otvory, jejichž význam zůstal Stephanovi 

skryt. Nehty na dlouhých prstech hradního pána zčernaly. 

Proměna byla dokončena. 

Stephan ztěžka polkl. Vzpomněl si, kde podobné zjevení viděl: Kdysi ho na dlouhé cestě 

překvapila prudká bouře. Při hledání vhodného úkrytu se dostal do jeskyní, jejichž stěny byly 

pokryty malbami podobných bytostí. Ve svitu ohně ze zapálené louče mu výzdoba stěn 

připadala jako výplody choré mysli, bloudící v nejhlubších sklepeních pekelných. Skalní 

výjevy plné hrůzy se mu vynořovaly před očima a on couval, dokud se zády neopřel o kmen 

stromu. Ten tvor ho krok za krokem sledoval a oči mu v přítmí lesa potměšile svítily 

„Odstup, satane,“ zašeptal Stephan. Chtěl pozvednout dýku, ale vyklouzla mu z třesoucích 

se prstů a cinkla o kámen vystupující mezi kořeny stromu. 

„Nejsem satan. Jsem něco mnohem horšího,“ řekl ten tvor hlubokým hlasem a přistoupil 

ke Stephanovi ještě blíž. 

 

Alexandra dokončila ceremoniál na závěr turnaje. Byl trochu rozpačitý, protože se ho 

nezúčastnil pán domu, kde se turnaj konal, ale se Shawnovou nenápadnou pomocí zvládla roli 

hostitele ke spokojenosti vítěze i ostatních zúčastněných. Další úspěšně složená zkouška jí 

pozvedla sebevědomí i hlavu, když se postavila do čela malého průvodu pod schody ke hradu. 

Posledním pohledem se dotkla okraje lesa. Stál nehybně a chránil vše, co se ukrývalo mezi 

jeho stromy, před pohledy lidí zvenčí. Položila nohu na první stupeň a překvapeně se 

zastavila. Z hradeb se ozval hlas trouby, hlásající příjezd někoho významného. 

V zákrutu cesty se objevil osamělý jezdec. Lord Christopher se vracel z cest do svého 

sídla. Jel na koni černějším než jeho vlasy, ale nedržel se v sedle zpříma. Únava mu sklonila 

hlavu a ramena mu klesla. Svůj doprovod nechal ve vzdálené vesnici. Z mužů, kteří ho 

doprovázeli na výpravu, jich mnoho nezbývalo a z těch, kdo přežili, byla většina zraněná. 

Lord Christopher jako zázrakem vyvázl bez jediného škrábance, ale i na něm byla patrná 

veliká únava. Cesta bez čekání na opozdilce mu trvala celou noc a teď už slunce dosáhlo na 

svůj vrchol. Zvedl oči, aby se potěšil pohledem na cíl své dlouhé cesty. Průvod u paty 

nekonečného schodiště ho překvapil a přinutil ho narovnat se. 

Dojel až prvním schodům a sestoupil z koně. Lehkým pokývnutím přijal pozdravy od 

shromážděného davu. Netušil, jak mohli na jeho příchod připravit takové velkolepé uvítání, 

ale byl příliš unaven, než aby po tom pátral. Opřel se o rameno své ženy a jednoho ze 

sloužících a pomalu vystupovali vzhůru k bráně. Byl rád, že se ho nikdo na nic neptá. Nejprve 

pošle doktora za svými muži, pak přijde na řadu odpočinek a pak hned Alexandra. Všechno 

ostatní počká. Zvedl její ruku a přitiskl si ji na tvář. Těšil se, jak se bude radovat z darů, které 

pro ni nashromáždil. Byly dobře ukryté a tak cenné, že se i jemu samotnému tajil dech, když 

si na ně vzpomněl. 



„Jsi zdráv,“ zašeptala Alexandra. Pozorně sledovala svého muže a konečně ho poznávala. 

Jestli měla Andoriel pravdu, nevěděl nic o posledních dvou dnech. Stephan nebyl v dohledu a 

Andoriel se ztratila. Celý jejich život se vrátil na správnou cestu. A Alexandra se postará, aby 

na ní také zůstal. 

 

Stephan chtěl vykřiknout, ale nemohl. Ten tvor ho chytil, přitiskl k němu ruku a on cítil, 

jak z něj mizí život. Chtěl se bránit. Chtěl použít dýku a vzpomněl si, že ji upustil, až když mu 

bezmocně zaškubaly prsty. Nemohl dělat vůbec nic. Stačil prostý dotek démona, ve kterého se 

změnil Christopher, a všechny zbraně nestačily. Pod Stephanem se podlamovala kolena a cítil, 

jak sjíždí na zem, zády stále opřený o strom. 

Poslední, co uviděl, byly špičaté bílé zuby, vyceněné ve spokojeném úsměvu. 

Ace se narovnal a zhluboka se nadechl. Ve Stephanovi bylo hodně života a hodně síly. 

Wraith se rozhlédl. Tiché zafrkání ho přimělo otočit hlavu. Bílý kůň se na něj díval a natáčel 

vztyčené uši. 

 

Andoriel si sedla, aby si vytřela vláhu z očí. Pro konec pláče jí pomohlo to, co už tolikrát 

předtím – vlastní ironický údiv nad nesmyslností takové činnosti. Raději by se měla podívat 

po Aceovi a pokusit se dostat z lesa. 

Vstala a rozhlédla se. Les jí nebyl povědomý z žádné strany. Pokusila se očima vyhledat 

alespoň zbytky zelených šatů, ale ani to se jí nedařilo. Zvedla oči k obloze, ale nemohla se 

rozhodnout, jestli je ještě stále dopoledne nebo se už den přehoupl do své druhé půlky. 

Tiše si pro sebe zaklela. 

Znovu se otáčela dokola a hledala nějaký záchytný bod, který předtím přehlédla. Záchytný 

bod neobjevila, ale zahlédla pohyb. Mezi stromy se něco blížilo. Už zaslechla i zvuk 

zlomených větviček a dech, zesilující až do funění. Zmítající se větve poodhalovaly bílou srst 

a funění vycházelo z koňských nozder. 

„Stephan,“ blesklo Andoriel hlavou. Přikrčila se a sledovala pohyb. Bez zaváhání mířil 

lesem přímo k ní. Nečekala, až se vynoří na pasece a rozběhla se k jejímu druhému konci, co 

nejdál od Alexandřina bratra s divnými choutkami. 

Ohlédla se, jenom aby zjistila, že kůň už vyšel z lesa a jeho pán se chystá nasednout. Ještě 

zrychlila. Věděla, že první stromy jsou příliš daleko. Ten závod nemohla vyhrát. Ale to 

neznamenalo, že se o to nemohla pokusit. Třeba bude štěstí stát na její straně. 

Nestálo. Kopyta zabušila do země hned vedle ní, silné ruce ji zvedly do výšky a položily 

na břicho přes sedlo. Kůň přešel do kroku a nakonec zastavil. 

Jezdec seskočil a stáhl Áju na zem. Zůstala ležet obličejem k zemi a nevěděla, jestli se 

chce otáčet. Vedle ní dopadla do trávy červená pokrývka a uzda. Slyšela, jak jezdec bělouše 

plácl do boku. 

„Utíkej!“ 

Bylo to jediné slovo a nebylo určené Andoriel, přesto ji rozesmálo. Aceův hlas by poznala 

kdekoli a kdykoli. Cítila takovou úlevu, že se skoro nezvedla na nohy. S Wraithovou pomocí 

se jí to povedlo. 

„Jak?“ zeptala se. Než stačila otázku dopovědět, země se začala třást. 

Neskrčila se jako před dvěma dny. Chytila se Wraitha, aby udržela rovnováhu, a čekala, až 

zemětřesení pomine. Na závěr se kolem nich prohnal divoký poryv větru, foukl jim do očí 

prach a přinutil je zamrkat. 

Svět kolem nich se uklidnil a oni stáli na stejném místě na okraji mýtiny. Kůň zmizel a les 

se změnil. Jeho větší část byla spálená, takže koruny stromů nebránily ve výhledu na 

zříceninu starého hradu lorda Christophera a lady Alexandry. 

Ace se po Andoriel ani nepodíval a vykročil k němu. Věděl, že Ája půjde za ním. Prošli 

zarůstajícím spáleništěm a Andoriel vzdychala nad množstvím schodů vzhůru k bráně. Její 



zvědavost byla ale mnohem silnější než bolavé nohy a brzy oba stáli v oblouku rozpadlé 

vstupní brány. 

Hlavní budova zůstala zřícená tak, jak ji našli při svém příchodu na planetu, ale zbytek 

hradu se zdál porušený jen minimálně. Propletli se troskami a zastavili před místem, kde 

býval výklenek se zazděnou Alexandrou. Výklenek byl otevřený a před ním mezi kamením 

zůstalo stát torzo sochy. 

„Alexandra,“ zašeptala Ája a zvedla k soše ruku. 

Ace zasyčel a odtáhl ji dál. Rozhodně nepotřeboval, aby se zase něčeho dotkla a museli 

zachraňovat další a další členy této divné společnosti před věčným zatracením. 

Andoriel se mu vyvlékla a prošla na hradě všechna místa, která navštívili v jiném čase. 

„Podívej!“ zavolala z archivu. Napůl rozpadlé záznamy pokrývaly každý kousek 

kamenných stolů a kupily se na hromadách tam, kde původně stály police. 

„Šlo by to vzít s sebou?“ zeptala se, sotva se Ace objevil v otvoru, co zbyl ze dveří. 

Zamračil se na ni. Šipka k opuštění planety už byla na cestě, ale vypadalo to, že se oba 

před odletem ještě nějakou dobu zdrží. 

 

„Jak jsi to mohla jen tak najít?“ Rodney McKay opatrně obracel zatavené stránky textu 

z hradního archivu. 

Andoriel pokrčila rameny. „Ráda vozím z výletů dárky,“ řekla lehce. Díky hradnímu 

archivu byl její návrat na Atlantis klidnější, než doufala. Možná za vlídné přijetí mohlo i její 

neskrývané nadšení z toho, že je zase doma. Richard Woolsey se na ni zpočátku pokoušel 

mračit a pak se zatvářil vyděšeně, když to vypadalo, že mu bez ohledu na jeho výtky samou 

radostí skočí kolem krku. John Sheppard jenom mávl rukou a odešel. Rozhodl se, že ho divné 

chování knihovnice nechá naprosto klidným. Dokud se bude ze svých pochybných výletů 

vracet s poklady typu celého archivu staré civilizace a neohrozí přitom nijak Atlantis a jeho 

současné obyvatele, mohla si s tím Wraithem létat třeba do horoucích pekel. 

„Ale co má znamenat tohle?“ pokračoval Rodney v otázkách. 

Pečlivě zabalený v kousku rozpadající se látky byl uložen prsten s velikým rudým 

kamenem. 

„Vzpomínka,“ usmála se Andoriel na šperk. Našla ho ukrytý v prohlubni na podstavci 

sochy ve výklenku. 

 

 

 

 

 



56. Staré pověsti wraithské 7 : O pochodu planetou 

Nadine se váhavě usmála na seržanta McMaholna. Nevěděla, co si má myslet o jeho 

siláckých řečech. Jestli se ji snažil zaujmout, tak to vzal z toho nejhoršího konce. Navíc ji 

zdržoval od práce. A tuto práci chtěla mít za sebou co nejdříve. Krátká návštěva jídelny se 

díky horlivému seržantovi protáhla skoro na hodinu. Nadine se ještě nepovedlo zvednout od 

stolu, ke kterému si proti ní McMaholn sedl. Svého jídla se skoro nedotkl, za to jí úspěšně 

vymlouval díru do hlavy. Zřejmě si neuvědomoval, že ho Nadine už nějakou chvíli 

neposlouchá. Po zjištění, že se od něho nic nového nedozví, se znovu začala zaobírat svou 

čekající prací. Překlady textů z navštívených planet jí většinou problémy nedělaly, ale tento se 

jí vůbec nelíbil. Popis pokusů křížení mezi lidmi a zvířaty, záznamy o chybách i úspěších. 

Pokud se tomu vůbec úspěchy dalo říkat. Nadine se otřásla. 

„Slečno?!“ seržant zřejmě ještě stále mluvil a Nadina reakce byla v rozporu s řečeným. 

Nadine se na něj bezvýrazně podívala. 

„Omluvte mě, seržante, mám práci,“ řekla krátce, konečně se zvedla a odešla. 

Andrew McMaholn sledoval její záda a zuřivě skřípal zuby. Copak tady žádný z civilistů 

nevěděl, že věci, které jim říká, jsou důležité? Zvlášť taková křehule jako lingvistka Nadine 

by ho měla poslouchat a zapamatovat si každé jeho slovíčko. Rozhlédl se po jídelně. Hledal 

další oběť a oči se mu podezřívavě mhouřily, když zjistil, že většina civilního osazenstva 

Atlantis houfně opouští jídelnu a spěchá plnit své povinnosti z jeho dosahu. 

 

Nadine nešla hned na své pracoviště. Po tak náročném setkání potřebovala chvíli na 

vzpamatování se. Vyšla na blízkou terasu a zvedla hlavu k modrému nebi, po kterém se 

v cárech posouvaly černo-fialové mraky. Zhluboka se nadechla a pevně sevřela zábradlí mezi 

prsty. Známý hlas ji přinutil se ohlédnout a prchnout terasou za nejbližší roh. Andrew 

McMaholn se rozhodl, že v jídelně už nemá žádné uplatnění. Mezi jejími dveřmi narazil na 

Radka Zelenku a rozhodl alespoň pro zkrácenou verzi školení. 

Nadine zůstala stát za rohem tak, aby na ni nebylo vidět, a poslouchala, jak pohotový 

doktor odráží všechny seržantovy útoky, a po pár vhodných větách odchází středem jako 

vítěz. Usmála se nad vítězstvím rozumu nad...hmotou? Úsměv se jí dlouho nedržel. 

Seržantovy kroky zazněly moc blízko, aby se cítila v bezpečí. Couvla ještě o kousek a bez 

dechu poslouchala, jak se rázný McMaholnův krok ztrácí v chodbách Města. Zadržený dech 

vydechla, až když jejich zvuk docela odezněl. 

„Co je proti tomuhle nějakých pár Michaelových pokusů,“ pomyslela si. 

Přesto jí překlad trval déle, než se původně domnívala. Celé odpoledne a ještě část dalšího 

rána jí před očima vznikaly a zanikaly hororové příšerky a o všech musela napsat. Vyčerpalo 

jí to tolik, že požádala o volno do konce své směny. Její vedoucí nic nenamítal. Věděl, jak 

obtížnou práci dostala, a že se s ní vypořádala obdivuhodně rychle a dobře. Nic nehořelo, tak 

si mohla dopřát delší volno. Navíc pro ni měl vzkaz z velení SGC. Konkrétně od plukovníka 

Carterové. Byla to jenom jedna jednoduchá otázka – Kdy? Nadine věděla, že Sam už 

netrpělivě čeká na další pokračování SPW. 

Při odchodu z pracoviště se stavila v jídelně. Oběd sice ještě nebyl přichystaný, ale něco 

k snědku se tam našlo vždycky. Navíc v této době nehrozilo takové nebezpečí od seržanta 

McMaholna. I on měl, naštěstí, svoje povinnosti. 

Nadine si do papírového sáčku naskládala, co jí padlo do oka a pod ruku, a spokojeně si 

všechno odnesla do svého pokoje. Dveře na terasu už byly zase dokořán, ale k posezení venku 

nic nelákalo. Cáry mraků se natáhly po celé obloze, daly jí šedivý nádech a začaly hrozit, že 

se nad Atlantis rozpláčou. 

„Určitě za to může Andrew,“ ušklíbla se Nadine. Přes otevřené dveře zatáhla závěs, aby 

trochu omezila proud chladného vzduchu zvenku, a usadila se ke svému počítači. 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O pochodu planetou 

 

„Letos budou tady!“ vykřikoval Ekradeg na hlavní ulici městečka Rostalian. „Už jste to 

slyšeli? Přijedou sem!“ Pobíhal středem ulice a rozhazoval rukama. 

„No, to je radosti,“ zamumlala Ylaytela. Vyhnula se radostně tančícímu Degovi a zmizela 

ve dveřích knihkupectví. Těšila se na nejnovější rozšířené vydání odborné publikace o 

možnostech létání nadsvětelnou rychlostí. Co na tom, že většina Veitoňanů podobné úvahy 

brala na lehkou váhu nebo je vůbec považovala za fantasmagorie. Yla o létání ke hvězdám 

uvažovala velice vážně. 

„Hezký den, Ylo,“ usmál se na ni Zaro. „Už to tady máš. Hyperpohon se všemi aspekty, 

autorka Ylaytela Marvers. Blahopřeju. Už je to kolikáté? Třetí rozšířené vydání?“ 

„Čtvrté,“ usmála se Yla. 

„A slyšela jsi Dega? Prý budou tento rok tady. To abych zavřel dřív,“ Zaro se zamračil na 

prosklené dveře do ulice, které celé dny a také část nocí zůstávaly dokořán. Kdykoli byl Zaro 

ve svém milovaném knihkupectví, měl otevřeno, aby každý mohl vstoupit a vybrat si z knih, 

po čem jeho srdce právě zatoužilo. Letošní podzimní průvod ho přinutí zavřít na celé 

odpoledne a večer. Mrzelo ho to, ale musel připustit, že i on je na pochod zvědavý. 

Yla ho už nevnímala. Prsty přejížděla po černobílých deskách své staronové knihy. Jako 

vždy byla její díla vyskládána na čestném místě a většina obyvatel městečka si je dříve či 

později zakoupila. Yla sice pochybovala, že by je někdo doopravdy četl, ale ta možnost tady 

vždycky byla. Občas jí někdo ze známých překvapil otázkou na konkrétní část z její knihy a 

ona se snažila odpovědět, jak nejlépe dovedla. Naposledy se dotkla vazby, kývla za Zara a 

vyšla zpátky na ulici. Deg už odtančil někam stranou, pozdně letní slunce se opíralo do 

slunečníků nad nedalekou cukrárnou a snažilo se proniknout látkou až do zmrzlinových 

pohárů. Možná chce ochutnat, usmála se Yla, když šla kolem. 

 

Podzim si dával na čas. Ovoce už bylo sklizeno, ale slunce stále pálilo jako uprostřed léta. 

Horký vítr se snažil a hvízdal a zvedal se, aby vzápětí někomu foukl hrst prachu do očí. 

Nepozorným klukům kradl draky, když se nedrželi pevně provázku. 

Deg stál každé odpoledne na hranici městečka, pod klobouk si vkládal vlhký ubrousek, aby 

se mu ‚chladil mozek‘, jak říkával, a vyhlížel do dálky směrem k Protilehlým horám. 

Bylo to deset let, co se na podzim ve městech začali objevovat podivní tvorové. Nejdřív 

jich bylo málo. V hloučcích po šesti, sedmi, prošli ulicí některého z měst. Někde si jich ani 

nevšimli, jinde se jim vyhýbali, ale většinou zvědavost převážila nad opatrností. Ty bytosti 

žili v zakázaných Protilehlých horách, říkali si Wraithi a předváděli zvláštní tanec, který 

doprovázeli vlastním zpěvem. Postupně jich přicházelo stále víc a stali se vyhledávanou 

atrakcí. 

Deg si založil ruce a mračil se na kotouče prachu líně se valící ze sklizených polí. Jestli 

brzy nezaprší, všechno se v tom prachu utopí, pomyslel si. Stál takto už druhý týden. Zrovna 

před chvílí to pracně spočítal. Dny mu splývaly monotónním žárem. Nadzvedl klobouk a 

vytáhl ubrousek. Pokud byl ještě vlhký, tak jenom jeho potem. Strčil ho do kapsy a zapomněl 

z ní vytáhnout ruku. Zaujal ho sloup prachu na obzoru. Vypadal jinak než všechny ostatní. 

Větší a kompaktnější. Jeho vršek rozfoukával vítr a při zemi se v hnědošedém mračnu 

z částeček vyschlé půdy černala záplava postav oblečených do tmavých barev. 

„Už jdou,“ zašeptal Deg. Nemohl uvěřit, že se přece jenom dočkal. „Přicházejí!“ vykřikl. 



Na jeho volání nejdříve reagovali obchodníci. Zavírali své krámy a stahovali přes 

prosklené výklady husté kovové mříže. Při pochodu Wraithů bylo lepší, když měli své 

obchody zabezpečené. 

Nikdo nevěděl, který den se wraithská taneční skupina objeví. Nebylo mnoho nadšenců, 

kteří by čekali v určeném městečku třeba měsíc. Hotel v Rostalianu se o ně rád postaral. 

V této době v městě mnoho návštěvníků nebylo. 

 

Deg stál hned na začátku hlavní ulice a vyhlížel první návštěvníky. Za ním se kolem domů 

začali shromažďovat další obyvatelé města. 

Čelo wraithského průvodu se blížilo. Nevypadalo to, že by příchozí byli nějak zvlášť 

uspořádaní. Nepříliš hustý dav černě oděných tvorů s dlouhými bílými vlasy došel až na okraj 

městečka. Wraithové se zastavili. 

Vítr využil jejich nehybnosti, aby jim zpod nohou sebral všechen zvířený prach a prohnal 

ho Rostalianem. Lidé si zakrývali tváře, přesto jim v prachu slzely oči. Než se rozkoukali, 

Wraithové byli v městě. První už míjeli Dega. Vítr se jako na povel utišil a nebe přikryl tmavý 

mrak. Nikdo ho neviděl přicházet, přesto náhle zahalil celou oblohu. 

Wraithové tiše ušli ještě několik kroků. Najednou vykřikli, stačil malý úkrok do některé ze 

stran a stáli ve vyrovnaných řadách. Celé to trvalo sotva vteřinu, a pak se ozvala mručivá 

melodie, přeběhla z jednoho konce warithského zástupu k druhému, zavlnila se a s ní se 

zavlnily i černé dlouhé pláště. Melodie sílila a pohyby Wraithů byly stále výraznější a 

rychlejší. Pláště jim vířily u kolen, vlasy poletovaly kolem hlav a špičatými zuby blýskali 

v úsměvu. 

Obyvatelé i návštěvníci Rostalianu na ně zírali mnohdy s otevřenými ústy. Tanečníci 

neměli žádné ozdoby, žádné nástroje a právě proto byl jejich pohyb tak fascinující. Děti, 

zvyklé tančit při každé příležitosti, stály bez hnutí a vypadaly stejně omámeně jako dospělí. 

Wraithové tančíce došli doprostřed města. Bez zjevného povelu se všichni naráz zastavili a 

melodie zmlkla. Až v té chvíli si přihlížející všimli, že všichni tanečníci jsou muži a za nimi 

volně a bez tance kráčejí ještě tři ženy. Měly stejně bílé tváře a černé pláště, ale dlouhé vlasy 

měly tmavě hnědé, skoro černé. Prošly tančícím zástupem do jeho středu, tam se zastavily a 

rozhlédly se. Mručivá melodie se vrátila, ale tentokrát Wraithové nezačali tančit společně. 

Každý se pohyboval samostatně. Někteří se drželi ve středu prázdné ulice, jiní přicházeli 

k měšťanům, pobízeli je k tanci a mísili se mezi ně. 

Wraithskou melodií se začaly ozývat lidské výkřiky plné děsu a mrak nad Rostalianem se 

rozplakal. 

 

Ylaytela Marvers seděla u okna začtená do své nejnovější knihy. Hluku zvenčí si 

nevšímala. Wraithský tanec ji nezajímal. Zcela se ponořila do mezihvězdných letů. Před 

očima se jí míhaly nové cizí světy, kterých by její potomci mohli dosáhnout. Přitom stačila 

pozorně pročítat každé slovo knihy. Znala ji nazpaměť, ale potřebovala se ujistit, že v novém 

vydání jsou uvedeny všechny nové výsledky jejích výzkumům tak, jak si přála. 

Dešťové kapky bubnující na parapet ji přinutily zvednout oči, ale hned zase pokračovala ve 

čtení. Už jí scházelo jenom posledních dvacet stránek. Přisunula si k ruce blok s tužkou na 

poznámky. Některé její pečlivě promyšlené fráze vydavatel na poslední chvíli změnil. 

Zapisovala je zvlášť s tím, že je s ním znovu probere. Možná doufal, že si jich ke konci knihy 

nevšimne, ale už dávno se mohl přesvědčit o Ylaytelině pečlivosti. Poslední stranu si pro 

jistotu přečetla dvakrát. Pak se zadívala na svoje poznámky a usmála se. Tentokrát moc 

neschválených změn nebylo. 

Déšť bušil do okna. Jiný zvuk slyšet nebylo. Yla se nepřítomně zadívala na šedé nebe. 

Wraithský tanec jistě skončil s dlouho čekávanou vláhou. Všichni se ukryli a tiše se radují, že 

se konečně zbavili všudypřítomného prachu a rozpraskané země. 



Bouchnutí domovních dveří Ylu nepřekvapilo. Rodina žijící v přízemí se byla na wraithský 

tanec podívat a jistě přišla domů, mokrá a spokojená, aby se usušila a nad šálkem čaje 

vzpomínala na neobvyklý zážitek.  

Kroky na schodech nebylo slyšet, takže když na prahu Ylaytelina pokoje stanula jedna 

z wraithských žen, našla vědkyni v křesle zahleděnou z okna. 

Po pár minutách wraithka odcházela a v rukou si jako trofej nesla černobílou knihu 

s několika zářivě červenými kapkami. 

 

Městečko Rostalian se stalo symbolem hrůzy. Z přihlížejících lidí nikdo wraithský tanec 

nepřežil a jenom málokomu z ostatních obyvatel se podařilo ukrýt v domě tak, aby ho 

wraithské hordy nenašly. 

Z knihy Ylaytely Marvens se stal bestseller. Byla to jediná věc, která po nájezdu Wraithů 

z městečka zmizela. Jeden z přeživších – knihkupec Zaro – trpěl selektivní ztrátou paměti a 

jediné, co pořád opakoval, bylo, že si jeho známá Yla odnesla jeden z výtisků svého díla 

domů ke kontrole. Kniha o nadsvětelném cestování nebyla v celém domě vědkyně Marvens 

objevena. A vydavatel brzy chystal dotisk, protože publikace zmizela i z pultů obchodů. 

Obyvatelé Nové Veitony ji vykoupili do poslední. O letech na jiné planety se najednou 

diskutovalo stejně tak u rodinných stolů a v restauracích nad skleničkou vína, jako na 

odborných seminářích a konferencích. 

Mrtví obyvatelé Rostalianu byli v tichosti pohřbeni. Jenom málo lidí vědělo, že mezi 

mrtvolami bylo i mnoho takových, kteří očividně zemřeli na okamžitou ztrátu veškeré 

energie. Vyšetřovatelé z VLPH označili tuto skutečnost za přísně tajnou. Podle jejich zjištění 

za tyto smrti mohly tři wraithské ženy, které přišly s tančícím průvodem. Nebyl to první 

případ takové smrti při wraithském tanci s přítomností jejich žen, ale ta předcházející úmrtí se 

omezila na jednu až dvě oběti. Ostatní zabité obyvatele Rostalianu měli zřejmě na svědomí 

tanečníci, které nečekaný déšť překvapil a způsobil jim nějaký druh davového šílenství. 

VLPH začalo zvažovat rozsáhlý zásah v Protilehlých horách. 

 

V Protilehlých horách seděli tři wraithky v pohodlných křeslech v jedné z laboratoří a 

prohlížely si krmné jizvy v dlaních. 

„Tanec se osvědčil,“ řekla spokojeně jedna z nich. „Tato velikost města byla ideální a 

krmný proces proběhl podle předpokladu.“ 

„Nápad, jak shromáždit vhodný počet potravy na jednom místě díky tanci, byl jedním 

z nejlepších, které jsi měl,“ usmála se druhá na doktora. „Tato fáze výzkumu má vynikající 

výsledky.“ 

„Velmi uspokojivé,“ řekla i třetí a spokojeně kývla hlavou. „Ale zřejmě dále 

nerealizovatelné.“ 

„Máte pravdu. Najdeme jiný způsob. Možná nám ho nevědomky nabídnou sami lidé. Ten 

poslední zásah do procesu krmení se na lidské energii byl úspěšný. Když utlumíme všechny 

ostatní tělesné funkce, mělo by vstřebávání probíhat bez problémů.“ Stařičký doktor Stanley 

se sotva držel na nohou. Speciální hmyzí sérum mu sice prodloužilo život ještě více než jeho 

předchůdci, doktoru Opremotovi, ale i on po několika stech letech pocítil, že se k němu 

pomalu blíží smrt. Než se s ní setká, chtěl vyřešit ještě tento jeden problém. S těmi ostatními 

už si musí poradit jeho nástupce. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nadine se ohlédla po zatažené obloze za oknem. Ani si neuvědomila, jak se její vyprávění 

dotklo toho, co podvědomě vnímala. Déšť se v provazcích lil z temného nebe, šuměl v oceánu 

a rachotil na terase. Vítr ho ve sprškách házel na okenní skla. V pootevřených dveřích se 



leskla malá kaluž. Nadine dveře dovřela a do louže hodila ručník. Posledním pohledem 

zkontrolovala text v počítači, přetáhla ho do malého přenosného zařízení a odložila na stolek 

u dveří. Procházka Městem ji vůbec nelákala. Natáhla se na postel a přivřela oči. Aspoň chvíli 

volného odpoledne si chtěla užít bez divných stvoření, kterými se galaxie Pegas jenom 

hemžila. 

Déšť padal, šuměl, kolébal a uspával. 

 

 

 

 

 



57. Královna 

„Nějak se s námi nemůžeš rozloučit.“ Johnův hlas zněl výsměšně. „Nechceš se sem rovnou 

nastěhovat?“ 

„Dobrý nápad, Shepparde. Budu o něm uvažovat za podmínky, že mi budeš dodávat 

potravu. Ale zatím,“ Ace se otočil k doktoru Woolseymu, „potřebuji projednat spolupráci 

s jednou členkou vašeho osazenstva.“ 

„Ano, jistě,“ povzdechl si Richard Woolsey a dotkl se komunikátoru. „Andoriel Norová do 

řídící místnosti.“ 

Wraith zavrtěl hlavou. „Tu jsem nemyslel. Požaduji asistenci Teyly Emmagan. Jestli se 

nemýlím, to ona má wraithský gen.“ 

„Co chceš Teyle?“ vystartoval John. „Nestačí ti jedna?“ 

Ace se na něj podíval s otázkou v očích. „Nerozumím ti.“ 

„Nestačí ti Andoriel? Běhá za tebou jako zblázněné štěně. Doufal jsem, že se to časem 

zlepší, ale nechce s tím přestat.“ 

Ace se zadíval na desku stolu v pracovně doktora Woolseyho. Musel stisknout rty, aby mu 

z nich nevyšlo něco, čeho by mohl časem litovat. Přirovnání Áji ke štěněti ho skoro 

rozesmálo. A kdyby Sheppard věděl, kolikrát on sám… Raději se otočil na doktora. 

„Všechno vysvětlím, ale nechci to opakovat dvakrát. Je ve Městě Teyla?“ 

„Hmmm. Ano.“ Ani Richardovi se moc nelíbilo, aby do wraithských lstí zatahovali někoho 

dalšího. Ale Teyla byla trochu specifický případ. Její wraithský gen jí umožňoval proniknout 

do mysli nepřátel a manipulovat s jejich systémy na intuitivní úrovni. S dalším ještě hlubším 

povzdechem zavolal i Teylu. 

 

Teyla se netvářila zrovna nadšeně. 

„Proč to mám dělat já? Není Andoriel vycvičená ve wraithském protokolu? Jistě by roli 

královny zvládla daleko lépe.“ 

„Jak už jsem řekl, Andoriel nemá wraithský gen. Ta Nejvyšší by hned poznala, že se jedná 

o podvrh. To si nemůžeme dovolit. Její spolupráce je důležitá. Navíc,“ Ace se zhluboka 

nadechl. Nemusel nic opakovat dvakrát, ale vysvětloval všechno už nejméně popáté. „Navíc, 

kdyby měla jakékoli pochybnosti, všechny by nás zabila a zničila moji loď. A to jistě 

nechceme,“ otočil se na Richarda a Johna. 

„Jistě,“ řekl John kysele. 

„Takže, jestli se Teyla vyučí na wraithskou královnu, přesvědčí vůdkyni jedné velké frakce 

Wraithů, aby si její podřízení vzali naši vakcínu, která je promění v lidi?“ ujišťoval se Richard 

Woolsey, že dobře slyšel. 

„Ano.“ 

„A ty jí v tom přesvědčování pomůžeš.“ John přejel škodolibým pohledem z Wraitha na 

Andoriel.  

„Ano.“ Ace se přinutil nenásledovat Johnův pohled a zaměřil se na Teylu. „Pokud budeš 

souhlasit.“ 

Teyla si povzdechla. Kannan se o jejich syna staral více než dobře, takže je mohla na pár 

hodin opustit. Po pravdě by je mohla opustit i na pár dní, ale to rozhodně v tomto konkrétním 

případě nechtěla. Čím dřív bude mít ten nepříjemný úkol za sebou, tím lépe. 

„Budu potřebovat tvoji pomoc,“ otočila se k Andoriel. „A tvoji samozřejmě taky,“ 

podívala se po straně na Wraitha. 

Oba přikývli. Za celou dobu v zasedací místnosti se na sebe nepodívali, nepromluvili 

spolu, ani se jeden k druhému nepřiblížil. Wraith se usadil v čele oválného stolu, aby měl po 

přítomných dobrý rozhled a Ája si sedla až za všechny ostatní. Oči měla většinou sklopené 

k desce stolu a zvedala je jenom, když ji někdo oslovil. Věděla, že je tam vlastně navíc. 



„Jennifer zařídí tvoji fyzickou přeměnu,“ řekla Teyle. „My dva ti pomůžeme s tím 

ostatním. Zvládneme to,“ pousmála se. Ani tentokrát se na Wraitha nepodívala. 

 

„Dobrá práce,“ zamumlala Andoriel po vstupu na uzavřenou část ošetřovny. 

Pohled na Teylinu bledou tvář s vystouplými lícními kostmi a ruku, položenou na 

pokrývce vzhůru dlaní, na které byla vidět rána připravená ke krmení, ji zarazil v půlce kroku 

a musela se trochu nutit, aby se k Teyle přiblížila. 

„Vypadám děsivě,“ řekla Teyla sklesle a otočila dlaň, aby na ni nebylo vidět. 

„Vypadáš skvěle,“ zhodnotila ji Ája znovu. Když překonala první šok, musela obdivovat 

doktorčinu preciznost. Od rovných tmavých vlasů, žlutých očí a lícních otvorů až k barvě 

pokožky a dlouhým černým nehtům byla Teyla od wraithské královny k nerozeznání. 

„Ani nevím, jestli tě mám vůbec něco učit. Stačí jeden pohled a Ta Nejvyšší si musí být 

jistá, že mluví s Wraithkou.“ Ája se usadila na okraji Teylina lůžka, vzala ji za ruku na 

pokrývce a otočila ji dlaní k sobě. Zavrtěla hlavou. „Prostě dokonalé.“ 

Přivřela oči. Na její letmý myšlenkový dotek Teyla reagovala váhavě. Věděla, že Andoriel 

tuto schopnost získala, ale využívaly ji jenom v krajní nouzi a pro krátké, životně důležité 

zprávy. 

Ája nenaléhala. Šlo jí o pocit. Chtěla vědět, jestli je možné Teyliny mentální projevy 

považovat za wraithské. 

Po pár vteřinách Teylinu ruku pustila a zvedla se. 

„Zeptám se Jennifer, kdy tě propustí,“ řekla a otočila se. 

Doktorka stála za ní. 

„Zítra můžete začít,“ řekla trochu stroze. Ani ona nebyla nadšená ze zásahu, kterým 

pozměnila Teylu ve Wraitha, i když věděla, že ji v nejbližší době bude měnit zpět. 

 

„Ne.“ Ája vrtěla hlavou a trochu se mračila. „Tak to mezi Wraithy nefunguje.“ 

Ace stál se založenýma rukama u stěny své lodi v místnosti s královniným křeslem a 

pobaveně sledoval snažení obou žen. 

Andoriel sice pochopila wraithské myšlení, jak jen to bylo u člověka možné, ale až teď 

Ace poznal, jak se pořád musí přemáhat, aby ho alespoň akceptovala. Sama jeho podstata jí 

byla vzdálenější než konec vesmíru. Krátce se zamyslel nad otázkou, proč stále vyhledávají 

svoji společnost, když jsou tolik rozdílní. Žádná přijatelná odpověď ho nenapadla. Věděl jistě, 

že kdyby se zeptal Áji, určitě by mu jich dala hned několik. Složitých, mlhavých a naprosto 

bezvýznamných. A také ho napadlo, že se ani nemusí ptát. Její odpovědi znal už teď. 

„Víš co?“ Andoriel se už zase na Teylu usmívala. „Dáme si chvíli pauzu. Odpočiň si a 

nech si to projít hlavou. Prostě si to představuj. Aspoň mně to vždycky pomohlo.“ Otočila se a 

vyšla z místnosti. 

Teyla se unaveně opřela v křesle pro královnu a zavřela oči. Jestli toto byl krátký pohled 

do wraithských protokolů, nedovedla si představit, čím vším prošla Ája. Když znovu 

vzhlédla, byla v místnosti sama. 

 

Andoriel rychlým krokem procházela chodbami Aceovy lodi. 

„Neměla bys tady chodit sama,“ ozvalo se za ní. 

Otočila se. Ace stál dva kroky od ní. 

„Chodila jsem tady sama,“ namítla a pak se zarazila. „Máš pravdu. Tady jsem sama 

nechodila. To byla jiná loď.“ Opřela se o stěnu chodby a sklonila hlavu. 

„Hlídá někdo Teylu?“ zeptala se. „Jestli je to tady nebezpečné pro mě, není to o nic 

bezpečnější pro ni.“ 

„Zak je za dveřmi. Informuje mě o každém vstupu k ní.“ Ace se na Áju díval a odhadoval 

nejlepší dobu, kdy jí říct, že tady nemůže zůstat. Kdyby ji královna viděla, mohla by mít 



nepříjemné otázky. Už jednou ji sotva zachránil před královniným přílišným zájmem a nebyl 

si jistý, jestli by se mu to podařilo znovu. 

Andoriel zvedla hlavu. „Necháš mě někde stranou se Zakem? Nechci odejít. A taky nechci 

mezi uctívače.“ Věděla na co myslí v souvislosti s připravovaným setkáním a nechtěla opustit 

Aceovu loď, i kdyby měla zůstat celou dobu v nějakém tajném úkrytu a pod dozorem. 

Ace se otočil směrem k místnosti s Teylou a vypadalo to, že naslouchá. 

„Přišel můj zástupce,“ řekl tiše a oba dva se téměř rozběhli zpátky. 

 

„Proč mne rušíš?“ Teyla seděla v křesle s rovnými zády a rukama svírala jeho opěradla. 

Vysoký Wraith stál ve dveřích a dlouze si ji prohlížel posměšným pohledem. 

„Další,“ zamumlal si pro sebe, pak nahlas pokračoval: „Vím, kdo jsi. Přede mnou si 

nemusíš hrát na jednu z nás.“ 

Teyla trochu pozvedla bradu. Wraithův tón se jí vůbec nelíbil, proto se rozhodla zahrát 

svou roli okamžitě. Alespoň zjistí, kolik se toho naučila. 

„Nehraji si.“ Chtěla vstát, ale raději si to rozmyslela. Její výška nebyla právě v souladu 

s wraithským standardem a ve stoje by si připadala ještě menší. 

„Co si přeješ?“ pokračovala. 

„Hledám velitele,“ řekl neochotně Wraith. V této bytosti se nevyznal. Původní domněnku, 

že je to člověk, musel zavrhnout, když se k ní přiblížil. K Andoriel cítil jenom nenávist, ale 

tato žena ho mátla. Cítil z ní něco, co ho varovalo. Ta první byla jenom člověk a on pohrdal 

velitelovou slabostí vůči ní. K této bylo nutné cítit aspoň stopu úcty. Vyzařovalo z ní něco 

známého. Něco, na co se pamatoval z dob, kdy byl v Úlu, který měl královnu. 

„Jak vidím, není tady,“ řekl s drobnou úklonou a couvnul. „Promiň, že jsem tě rušil.“ 

Vyšel ze dveří mrače se na celou loď. 

Dvojice v nejbližší příčné chodbě si nevšiml a zmizel v blízké kajutě. 

 

„To bylo víc než dobré,“ řekl Ace, když vešel do místnosti. 

Teyla povolila napnutá záda a s hlubokým výdechem se opřela. 

„Vůbec jsem nevěděla, co dělám,“ přiznala se. Ája jenom zakroutila očima a pak je otočila 

k Aceovi. Rty se mu stáhly, jak je sevřel. 

„Pak to bylo špatně,“ utrousil cestou ke křeslu. 

„Možná by bylo lepší někam odvolat tvého zástupce,“ řekla Andoriel opatrně. 

Ace se k ní ani neotočil. „Bude velet této lodi, když budeme jednat s královnou,“ prohlásil 

krátce. 

Překvapeně zvedla hlavu, ale zdržela se všech komentářů. Neměla žádné právo na 

rozhodování v Aceově lodi. 

„Tak znovu,“ obrátila se k Teyle. „Zahraji si na vaši návštěvnici.“ Mrkla po Aceovi. 

Ustoupil a pokynul, že mají začít. 

 

„Chci tady zůstat.“ Ája se cítila za Teylu nepřímo odpovědná. Nebyla si jistá, jestli jí 

všechno správně vysvětlila a věděla, že některé věci by bylo třeba ještě procvičit. Ale na to už 

nebyl čas. Královnina loď byla ve stejném hvězdném systému jako oni a jednání mělo začít za 

pár minut. 

„I já si přeji, aby Andoriel zůstala na této lodi,“ řekla Teyla. „Její podpora je pro mě 

důležitá. A vědomí, že je na dosah, kdybych potřebovala rychlou radu, mi hodně pomůže.“ 

Ája se snažila zachovat vážnou tvář, ale moc jí to nešlo. Koutky úst jí cukaly vzhůru, když 

pozorovala Johnovo překvapení a Aceovy rozpaky. John se divil, že by někdo chtěl 

dobrovolně zůstávat ve wraitshké lodi, která na všechny ostatní působila tak zničujícím 

dojmem, a Ace nechtěl, aby královna na Andoriel náhodou narazila. Jistě by poznala, že 

Cleris, nebyla osoba, o kterou si kdysi řekla. Poslal ji Té nejvyšší místo Andoriel a bylo by to 



tedy jeho neuposlechnutí příkazu, ze kterého by se musel zodpovídat. Alespoň na začátku 

jednání musí být královna spokojená. S jeho zakončením měl vlastní plány a nehodlal se o ně 

dělit s Andoriel,  Teylou ani nikým jiným. 

„Všichni lidé musí ihned odejít.“ Aceův zástupce stál mezi dveřmi a netrpělivě kýval 

rukou. „Už bylo navázáno spojení.“ 

Delegace lidí rychle vyšla na chodbu a pokračovala dál, do místnosti, která jim byla 

vyhrazena. Andoriel se ještě zdržela, aby stiskla Teyle ruku. 

„Jsi připravená,“ zašeptala a obrátila se k odchodu. 

„Abych řekla pravdu, jsem více než překvapena,“ rozlehl se místností hlas, na který se Ája 

moc dobře pamatovala, i když ho slyšela jenom krátce. Neodvážila se zvednout hlavu a 

pospíchala k východu. 

„Stůj!“ Hlas nepřipouštěl neposlušnost. 

Andoriel tlouklo srdce až v krku. Nechtěla se znovu dívat do tváře wraithské královny, 

která tolik toužila po její energii. Zastavila se, hlavu nechala sklopenou a sesunula se na 

kolena. Cítila, jak si ji Ta Nejvyšší prohlíží. 

„Kolik uctívaček se stejným vzezřením máte na své lodi?“ Královnina slova byla plná 

ledu. „A koho jste mi poslali minule? Vypadala podobně jako ty, ale byla mdlá. Velmi mne 

zklamala.“ 

Ace stál se skloněnou hlavou a přemýšlel o tom, že měl Andoriel zabít sám. Kdyby to 

udělal, nedostával by se do podobných potíží. Také měl dost jasnou představu o tom, kdo 

neuposlechl jeho pokyny a přepojil hovor do místnosti, ve které se ještě stále Ája nacházela. 

Se zlostným překvapením uznal, že měla Andoriel zase jednou pravdu. Měl svého zástupce 

poslat na nějakou neodkladnou cestu. Nejlépe za doplněním zásob, tomu nikdy nedokázal 

odolat. 

Teyla se po Áje ani nepodívala. Narovnala se a hlasem plným zloby řekla: 

„Domnívala jsem se, že to bude setkání dvou královen. Kdybych věděla, že se chceš bavit 

s tím lidským plevelem, nečekala bych na tebe.“ 

Andoriel slyšela, jak tiše zalapala po dechu, když na ni královna upřela pozornost. 

„Ty jsi ještě větší překvapení. Mnozí už se domnívali, že tento Úl žádnou královnu nemá.“ 

„Musíš mi je ukázat, abych jim osobně vysvětlila, že existuji.“ Teyla usoudila, že otázka 

uctívačů Wraithů je vyřešena, a rozhodně se k ní nehodlala vracet. 

„To nebude potřeba,“ Ta Nejvyšší se malinko usmála. „Ráda jim to objasním sama. Ale 

teď bys měla přijít na mou loď a vysvětlit mi, proč najednou tak toužíš po setkání se mnou.“ 

„Má paní,“ Ace postoupil o krok dopředu, „potřebujeme tě tady.“ Skloněnou hlavu měl 

otočenou směrem k Teyle. 

„Jak si dovoluješ říkat své královně, co má dělat?“ Teyliny žluté oči se na něho upřely 

skoro zoufale, ale hlas jí rezonoval zlobou a rozhodností. „Osobně mě na mé cestě doprovodíš 

a vyslechneš trest, který ti uložím.“ 

„Dobrá volba. A vezmi s sebou taky tu uctívačku, chci ji vidět skoro stejně jako tebe. 

Čekám vás okamžitě,“ řekla Ta Nejvyšší a přerušila spojení. 

Výraz, který Andoriel nezadržela mezi stisknutými zuby, se nedal použít ani v té 

nejtolerantnější společnosti. 

 

„Vítejte na mé lodi.“ Královna pokynula svému veliteli, Úl otevřel hyperprostorové okno a 

zmizel z monitorů skrývajícího se Daedala i Aceovy lodi. 

„Co se stalo? Proč jsi to udělala?“ Teyla se snažila ovládnout vyděšený výraz, ale 

nezadržela ohlédnutí po Aceovi. Stál bez hnutí a jenom mírně rozšířené oči svědčily o jeho 

snaze na dálku ji uklidnit. 

Andoriel se držela těsně za ním, napůl schovaná za jeho zády a z neustálého sledování 

podlahy už ji bolelo za krkem. 



„Při našem setkání musím dohlédnout i na svoje ostatní plány. Navíc, takto nás nebude 

nikdo rušit.“ Ta Nejvyšší se na Teylu usmívala a přitom sledovala její reakce. 

Teyla se pomalu nadechla a dala si záležet na tom, aby na ní nebylo poznat, jak moc se 

vyděsila při vstupu do hyperprostoru. Až tehdy pochopila, jakou důvěru vkládala do 

pozemské i wraitshké lodi, při jakýchkoli potížích. Naděje na úspěšné jednání i přežití se 

každým okamžikem zmenšovala. Její obavy nerozptýlilo ani to, že po pár minutách letu se 

loď znovu ocitla v normálním vesmíru. 

„Měli jsme zůstat na místě. I já mám své plány,“ řekla odměřeně. „Ale máš pravdu, že 

takto budeme mít víc času na rozhovor.“ Zadívala se na královnu tím nejklidnějším pohledem, 

jakého byla schopná. 

Ta Nejvyšší spokojeně přikývla a pohybem ruky odeslala z místnosti svého velitele. 

Zůstala s Teylou, Acem a Andoriel sama. 

„Ano. Rozhovor. Máš toho hodně co vysvětlovat.“ Královna si Teylu pozorně prohlédla a 

přešla k Aceovi. Vysokého Wraitha si ani nevšimla, zaměřila se na Andoriel. 

„Jsi to ty,“ řekla s trochou údivu v hlase. „Musíš být výjimečná, když se mě kvůli tobě 

pokoušeli oklamat. Pojď blíž.“ 

Ája pomalu vystoupila z úkrytu za Acem a stanula před královnou. Zvedla hlavu. 

„Ty nepatříš k uctívačům. Kdo jsi?“ Ta Nejvyšší se jí dívala do očí s překvapením a 

odporem. To krmení se najednou tvářilo, jakoby si byly rovny. 

„Mé jméno ti nic neřekne,“ pokrčila Andoriel rameny. 

„Chovej se s náležitou úctou!“ rozkřikla se Teyla na Áju a pak se otočila ke královně: 

„Odpusť mé služebnici. Je pro mě důležitá, ale někdy zapomíná, kde je její místo. A ty,“ její 

oči šlehly po Aceovi, „jsi na ni měl dávat pozor. To je další prohřešek. Chceš snad jinou práci, 

že neděláš tu současnou? Kam až tě mám sesadit, než začneš plnit své povinnosti?“ 

Ace se přiblížil ke královnám a s omluvným výrazem se podíval na Teylu. 

„Odpusť mi, prosím. Vím, jak jsi ke mně laskavá a nechci zklamat tvou důvěru,“ řekl 

s lehkou úklonou a obrátil se k Té Nejvyšší. 

Ani na něj nepohlédla. Zálibně si prohlížela Andoriel a krmná ruka se jí automaticky 

zvedala. Čekala od Ace omluvu ještě hlubší, než jaké se dostalo Teyle, a hodlala si ji užít ve 

spojení s krmením se na tom neposlušném tvoru před sebou. 

Aceův útok postřehla, až když bylo pozdě. Než z ní hlubokou ranou na krku vyprchal 

život, stačila zapnout alarm ve svých šatech, ale ani ten nedokázal přivolat pomoc včas. Ace 

s pár slovy vtiskl Teyle nůž do ruky a odtáhl Áju z blízkosti královen, než velitel lodi přiběhl. 

Při pohledu na svou paní ležící v kaluži černé krve se zarazil. 

Teyla nad ní stála s nožem v pozvednuté ruce a tvářila se jako bohyně pomsty. 

„Byla slabá. Právem zaujímám její místo,“ poslušně zopakovala slova, která jí předtím 

v rychlosti řekl Ace. Jedině královna mohla beztrestně zabít jinou a převzít její moc.  

Velitel na ni pohlédl se záští, kterou se ani nepokusil skrýt, a poklekl vedle těla své bývalé 

paní. 

„Vanito*,“ zašeptal sotva slyšitelně a dotkl se jejího ramene. Ruka mu ucukla. Jeho 

královna byla mrtvá. Odhrnul jí vlasy z obličeje. 

„Ukliď tady a pak se vrať pro další rozkazy,“ nařídila Teyla. Počkala, než vzal do náruče 

bezvládné tělo té, kterou nazval Vanita, a zmizel za dveřmi, a pak se sama zhroutila do 

královnina křesla. 

Andoriel trochu toporným krokem došla k ní a usadila se na zemi. 

Ace zkontroloval vstup a otočil se k oběma ženám. Než stačil promluvit, Teyla na něj 

vyjela: 

„Jak ses mohl opovážit nás takto ohrozit? Měli jsme s ní přece jednat.“ 



„Nepřistoupila by na vaše návrhy,“ odmítl její útok. „Toto byl jediný způsob, jak 

dosáhnout rozšíření vašeho retroviru. Jako nová nejvyšší královna musíš převzít moc, 

ovládnout celé její území a šířit svoji vůli. Pak bude snadné cokoli.“ 

„Neudělám to,“ zamračila se na něj. „Mělo to být nejvýše pár hodin. Ovládnutí celé říše – 

to může trvat roky. Měl jsi mne lépe seznámit se svými plány.“ 

„Nemáš na výběr. Pokud ovšem…,“ Ace se zarazil. 

Do místnosti vešel velitel lodi. Před Teylou se uklonil, Ace se sotva dotkl pohledem a 

Andoriel pominul úplně. 

„Přicházím pro vaše rozkazy,“ zamumlal s očividným sebezapřením. 

„Už bylo načase.“ Teyla pohodlně seděla v křesle a prohlížela si ho. „Okamžitě nás 

dopravíš zpět tam, odkud jsme přiletěli.“ 

„Má paní,“ velitel se znovu uklonil. „Právě jsme zachytili nouzové volání jednoho z našich 

plavidel. Bylo napadeno nepřátelským Úlem při sklizni a žádá nás o pomoc.“ 

„To mě ne -,“ Teyla se zarazila po Aceově syknutí. „Taková rozhodnutí nechávám na svém 

zástupci,“ otočila se k Aceovi. „Mluv,“ vybídla ho. 

„Nevím, co bych k tomu mohl říci. Jistě nenecháš svoji novou flotilu lodí na pospas 

nepřátelům.“ Ace se postavil ke královnině křeslu z druhé strany, než si sedla Andoriel. 

„Slyšel jsi,“ otočila se Teyla na velitele. 

„Cestou na můstek ji mohu odvést k ostatním uctívačům,“ nabízel velitel a hlavou kývl 

směrem k Áje. 

„Dostal jsi rozkaz. Letíme na pomoc naší lodi v ohrožení. Až budeme v její blízkosti, zase 

přijď. To je vše.“ 

Andoriel vzhlédla ve chvíli, kdy se na ni Teyla podívala. Obě hned odvrátily zrak. Ája 

k zemi a Teyla zpět na velitele. 

„Co tady ještě děláš? Běž.“ 

Velitel se uklonil a odešel. 

„A teď chci slyšet tvůj návrh na řešení této situace,“ otočila se Teyla na Ace. 

Andoriel se zvedla. 

„Potřebuji se rozhýbat. Tohle není nic pro mě,“ zamumlala při protahování se. Z těch 

uctivých postojů už ji nebolely jenom záda, ale i hlava. Poslouchala Aceův krátký proslov, 

kterým Teyle nabídl možné východisko, a chodila přitom kolem místnosti, aby přiměla ztuhlé 

svaly ke spolupráci. 

Teyla se začala s Acem hlasitě dohadovat a žádný z nich si nevšiml, že se jedny z dveří 

pootevřely a Andoriel v nich zmizela dřív, než stačila vykřiknout. 

 

Stála s hlavou zvrácenou, jak jí velitel svíral čelist, aby nezačala křičet, a zblízka si hleděli 

do očí. Rozhodně neměla v úmyslu ty svoje sklopit. 

„Co se to tady děje?“ syčel na ni a táhl ji chodbou z doslechu místnosti, ve které se předtím 

nacházela. 

„Jak to mám vědět?“ podařilo se jí zamumlat a vysloužila si silnější stisk. 

„Lžeš!“ Velitel se konečně zastavil, ale pro Andoriel to nebylo o nic lepší. Přitiskl ji zády 

ke stěně chodby. „Myslíš si snad, že jsem slepý a hluchý? Sleduji vaše pohledy a slyším, co si 

říkáte, když si myslíte, že jste sami. Ty víš, proč jste ve skutečnosti vstoupili na naši loď. A, 

po pravdě, ty jsi také pro mne největší záhada. Co pro tu královnu a jejího nohsleda 

znamenáš? Proč tě tolik chrání? Co umíš? Mluv konečně.“ 

Rukou sjel z její brady na krk. Stisk povolil, ale cítila, jak jí jezdí po kůži dlouhým nehtem 

od ucha šikmo dolů a pokaždé se zarazí kousek níž, než předtím. Pomalu se dostával k místu, 

které je nejlepší k wraithskému krmení. 

„Umím a znám toho hodně, co moje paní oceňuje,“ vypravila ze sebe. Hlavou se jí 

v rychlém sledu míhaly nejlepší způsoby útěku, ale žádný se jí nezdál realizovatelný. 



„I její zástupce je se mnou většinou spokojen. Aspoň doufám,“ dodala šeptem. 

Nehet na jejím krku se zastavil. 

„Teď patříte sem. Co z toho bude pro mne?“ zeptal se velitel. 

„Cokoli si budeš přát, pane.“ Áje se zachvěl hlas. Nevěděla, jestli si už všimli jejího 

zmizení. Teyla byla hodně rozzlobená Aceovými intrikami. A volat telepaticky o pomoc se 

neodvážila. Kdyby to velitel zachytil, mohl by jeho nehet snadno proniknout kůží až do tepny, 

nad kterou se právě nacházel. 

„Chci všechno,“ vydechl velitel. „Všechno co víš a umíš. A začni hned.“ Ostrý nehet na 

krku vystřídalo sevření jeho dlaně. Odstoupil a prohlédl si ji trochu posměšným pohledem. 

Stačil nepatrný pohyb ruky, aby jí zlámal vaz. 

Andoriel zamrkala bolestí. Snažila se dýchat pomalu a klidně, aby se jí pod Wraithovou 

rukou dostalo do plic aspoň trochu vzduchu. 

„Kde mám začít?“ zeptala se. „Co si přeješ? Řekni sám, pane, co je pro tebe 

nejdůležitější.“ Zmlkla, když tlak ruky znovu zesílil. 

„Začni tím, co dáváš zástupci za jeho ochranu a přízeň. Jistě ne část své energie.“ Znovu jí 

přejel očima. 

„Rozdáváš, co patří mně?“ Aceův hlas rezonoval zlobou, ale pro Andoriel zněl jako rajská 

hudba. 

Sevření Ájina krku povolilo jenom natolik, jak se velitel otočil k Teyle a Aceovi. 

„Jakou cenu má její život?“ zeptal se. 

„Jakou cenu má život jedné neposlušné uctívačky?“ opakoval po něm ironicky Ace. „Co 

bys řekl ty?“ 

„Cenu té trochy energie, která v ní zbyla,“ zavrčel velitel. 

„A ta patří mně,“ přerušila je Teyla panovačně. „Odveď ji. Vyřídím si to s ní později,“ 

obrátila se k Aceovi, ale hned pokračovala směrem k veliteli: „Doufám, že jsi mi přišel 

oznámit naši polohu a čas, kdy dorazíme k lodi v nesnázích, protože jinak bych byla tvou 

službou velmi zklamána.“ 

Velitel jen neochotně uvolnil sevření a propustil Andoriel, pak se uklonil. „Má paní, na 

souřadnicích budeme během deseti minut.“ 

„Potom přijď. Teď si přeji chvíli klidu.“ Teyla se otočila a jako první se vrátila do 

místnosti. Ace vešel hned za ní a za rameno vedl Andoriel. Přesvědčil se, že velitel odchází a 

po vstupu zamkl dveře. 

„Jak jsi mohla…,“ začala Teyla, ale Andoriel si dala prst na rty. 

„Velitel rád poslouchá za dveřmi. Ví toho hodně. Až moc,“ zašeptala sotva slyšitelně. 

„Zranil tě?“ zeptal se Ace. S rukou pořád na jejím rameni ji k sobě otočil a zamračil nad 

krvavými rýhami, které jí zůstaly na krku po velitelově nehtu. 

Ája potřásla hlavou. „Ani ne. Tu chvilkovou ztrátu důstojnosti určitě přežiji.“ Usmála se a 

doufala, že si nevšimnou, jak moc se jí chvějí ruce. Raději je sbalila do pěstí. 

 

„Okamžitě zahajte palbu na nepřátelskou loď.“ Teyla seděla v křesle královny a mračila se 

na velitele. 

„Ale, má paní, nebudeme vyjednávat?“ kroutil se před ní a očima probodával Andoriel, 

sedící u Teyliných nohou. Nezdálo se mu, že by ji potrestali. Na to se tvářila příliš klidně. 

„Nebudu vyjednávat s nikým, kdo ohrožuje, co je mé,“ prohlásila Teyla. Zvedla se a 

přistoupila k monitoru, na kterém se zobrazoval boj, probíhající ve vesmíru. 

„Možná bys měla uvážit…“ začal Ace. Nedopověděl. Teyla ho jedním pohybem srazila na 

kolena a u jeho krku se zaleskl nůž. 

„Až si budu žádat tvou radu, jistě si o ni řeknu,“ sykla na něj zlostně a pustila ho. „Moje 

rozkazy máte. Na co tu ještě čekáš?“ vyjela na velitele. 

Sotva zmizel, Ace se zvedl a s respektem se podíval na Teylu. 



„To bylo vážně dobré,“ řekl. 

Věnovala mu nepřátelský pohled. „Mám toho dost. Chci zpátky. Čím dřív to tady 

skončíme, tím dřív budu zpátky u syna.“ 

Andoriel vzhlédla a překvapením a hrůzou se hlasitě nadechla. 

Velitel stál mezi dveřmi a ve tváři mu hrál velice ošklivý úsměv. 

„U syna?“ zeptal se a vstoupil do místnosti. „Wraithské královny nemají syny. Alespoň ne 

v tom smyslu, který tady zazněl.“ 

„Jak?“ Teyla vypadla z role. Možnost útoku na její nejbližší způsobil, že se přestala 

ovládat. Nahromaděný strach z ní vytryskl v jediném slůvku plném paniky. 

Velitel se k ní blížil a oči měl zúžené zlobou. 

„Zabila jsi mojí paní, ale to z tebe nedělá královnu tohoto Úlu, natožpak mnoha jiných. Jsi 

podvodnice a já nedovolím, abys -“ 

Nedopověděl. Soustředěný na Teylu a svoji pomstu zaregistroval útok Ace až v okamžiku, 

kdy se mu hlava pod Aceovýma rukama zkroutila v nepřirozeném úhlu. S překvapeným 

výrazem padl mrtvý na podlahu. 

„A další,“ neodpustila si Ája. „Poleťte pryč, nebo budeme muset postupně vybít celou 

posádku.“ Sedla si na zkřížené nohy a s pocitem úlevy se dívala na mrtvého velitele. 

„Ano. Poleťme domů,“ přidala se Teyla. Na Aceův tázavý pohled si povzdechla. „Tak 

dobře. Udělám to, co jsi mi navrhl. Ale pamatuj si, že je to naposledy, kdy jsem na něco 

takového přistoupila.“ 

Trochu posměšně se před ní uklonil a na terminálu zadal několik povelů. 

 

Nepřátelská loď byla rychle zlikvidována a hyperprostorový tunel přenesl během pár minut 

původní loď Vanity zpátky na místo, kde na ni Teyla, Ace a Andoriel nastoupili. 

Wraithští důstojníci smutně, ale bez odporu, vyslechli rozkazy své nové paní. Jejich Úl 

bude od této chvíle bez královny, protože ona se vrátí do lodi, odkud přišla. Její vůli bude 

zastupovat ten, který přišel s ní. To on zůstane a bude jejím jménem velet. 

Andoriel stála za Teylou a musela se hodně přemáhat, aby královnin proslov nepřerušila 

nepřípustně hlasitým vyjádřením svých myšlenek. Než se vydala za Teylou, důstojně 

procházející kordonem svých nových podřízených, naposledy se ohlédla. 

Ace stál na vyvýšeném místě a sledoval Teylin odchod se spokojenou nadřazeností. Všiml 

si Ájina pohledu a v očích se mu vystřídalo několik letmých výrazů. 

 

“Vstávej. Zase se ti něco zdálo. Křičela jsi.“ Erin třásla Ájiným ramenem, aby ji vzbudila. 

„Ale ne,“ povzdechla si Andoriel. „Už zase.“ 

Uplynul měsíc od toho, co se Teyla změnila z královny zpátky v Athosianku, a Áje se 

pořád zdálo o útoku velitele lodi, o bitvách celých flotil wraithských lodí a o vyčerpávajících 

jednáních na mnoha úrovních wraithské hierarchie. 

Šrámy na jejím krku se změnily v bílé jizvy, které postupně mizely, ale rány mnohem 

hlubší se každou noc otvíraly v její duši. Ráno ležela vyčerpaná nočními můrami a málem 

bláznila nejistotou, co z jejích děsivých snů je pravda a co jenom fantazie. 

Ani Erin na tuto otázku nedokázala odpovědět, i když pár nocí probděla ve snaze to zjistit. 

Po dalším týdnu stály obě na terase a dívaly se do rozbouřených vln oceánu. 

„Musím si vybrat,“ řekla Andoriel. Zvedla hlavu a překvapeně se podívala na Erin. „Vůbec 

nevím, proč jsem to řekla,“ zašeptala zmateně. 

„Protože je to pravda. Ale podle mého není celá. Na výběr máš vždycky. Možná by ti 

stačilo -,“ Erin se trochu zamyslela, než pokračovala: „Možná by stačilo přijmout to, co je. 

Netrap se tím, co nemůžeš změnit.“ 

„Ale já jsem mohla,“ řekla Andoriel a zadívala se zpátky do vody. 



„Opravdu?“ V Erinině hlasu zazněl pobavený údiv. „Opravdu bys byla ochotná se stát 

Wraithem, jak ti kdysi nabídl?“ 

„Ne. Máš pravdu. Ale měla bych být. Alespoň stejně, jako je Wraith ochoten stát se 

člověkem. A to on je,“ dodala s povzdechem. 

„Tím lépe pro tebe,“ usmála se Erin. „Až přijdeš na to, proč to tak je, bude ti ještě lépe.“ 

Pohodila hlavou, až se jí vlasy rozlétly ve větru a valčíkovým krokem odtančila pryč. 

Andoriel se po ní překvapeně ohlédla, potřásla hlavou a vrátila se k pozorování divokých 

vln. 

 

* Vanita - lat. Marnost 

 

 

 

 

 



58. Bejby 

 „Drž se za mnou, bejby, já jsem profesionál,“ řekl mi důrazně a přikrčeně se rozběhl mezi 

stromy. Hlavou přitom pořád kroutil ze strany na stranu. 

Přinutila jsem se zavřít ústa otevřená údivem a volným krokem jsem se vydala za ním. 

Došla jsem ho ve chvíli, kdy se zastavil u nízkého keře a zvedl zaťatou pěst. 

Ohlédl se po mně a pokynul stranou a pak udělal ještě pár divných posunků. Pokývala jsem 

hlavou a pokrčila rameny. V daném směru jsem nic neviděla, ale – on byl profesionál. 

Znovu začal ukazovat. Tentokrát jsem nerozuměla z jeho posunkové řeči vůbec ničemu. 

Až když mě popadl za ramena a přinutil mě sednout si na zem pokrytou jehličím, pochopila 

jsem, že na tom místě mám počkat. 

Počkala jsem, než odběhl. Ohlédla jsem se a usmála se bílého ducha v černém, který nás 

celou dobu sledoval. Lehký dotyk jeho mysli jsem přivítala přimhouřením očí. 

„Kdo to je?“ zeptal se beze slov. 

„Nováček. Dostal mě na starost. Musím uznat, že se snaží, co mu síly stačí,“ usmála jsem 

se. 

Duch se posadil vedle mě. Očima pořád sledoval mého profesionálního průvodce a díky 

telepatickému kontaktu jsem cítila, jak se jeho počínáním baví. 

Můj úsměv pomalu vadl. Kdyby se tak chovali všichni, je celá lidská populace po smrti. 

Můj duch Ace nebyl v lese sám. Věděla jsem nejméně o dalších pěti členech jeho posádky, 

kteří se pohybovali v okolí. Seržant Andrew McMaholn očividně neviděl ani jednoho z nich. 

Tolik k profesionálům. 

S tichým povzdechem jsem se uložila na jehličí a nechala seržanta, ať si v lese poradí sám. 

Aceova posádka ho nenápadně odváděla stále dál a dál. 

Wraith vedle mě se opřel o dlaň a zadíval se mi do tváře. 

„Proč jste tady?“ zeptal se rovnou. 

„Hledají tě. Doktoři našli nový způsob jak upravit retrovirus. Chtějí, abys ho vyzkoušel.“ 

„A proč jsi tady ty?“ 

„Přece abych tě přesvědčila,“ smutně jsem se pousmála. 

Ace se zadíval směrem, kterým zmizel seržant McMaholn. Nechala jsem ho hlídat a 

zavřela jsem oči. Hlavou mi běželo, jak vedení na Atlantis během pár okamžiků rozhodlo, že 

když Ace využil Teylu ke získání vlády nad rozsáhlým wraithským územím, měl by se co 

nejdříve odvděčit poskytnutím vhodných kandidátů na vyzkoušení nového retroviru. 

Jeden z průzkumných týmů přinesl zprávy, že právě u této planety by se nový vůdce 

wraithské frakce mohl v dohledné době nacházet. John Sheppard dostal povolení k misi s tím, 

aby s sebou vzal kohokoli, kdo mu pomůže Wraitha přesvědčit. Kromě bandy mariňáků jsem 

to odnesla i já. 

Seržant se obloukem vracel. Ace se chtěl zvednout, ale chytila jsem ho za loket. 

„Můžeš rovnou zůstat,“ navrhla jsem. Své předchozí myšlenky jsem nechávala volně 

plynout a věděla jsem, že je celou dobu pilně četl. Cítila jsem, jak se zamračil. A ještě nějaký 

temný podtón v jeho myšlenkách, který jsem nedokázala rozeznat. Netrpělivým pohybem mi 

vyškubl loket z prstů a zmizel v nočních stínech lesa. 

V sedě jsem si přitáhla kolena pod bradu a obtočila je rukama. 

Seržant McMaholn mi poklepal na rameno a ukázal, že můžeme jít dál. Les kolem byl 

tichý a prázdný. 

 

„Tak co jsi objevila?“ přivítal mě John ironicky. 

Jenom jsem pokrčila rameny a zmizela ve svém stanu. Po příchodu na planetu poeticky 

nazvanou 7PA 3584 jsem si vymohla prohlídku starého rozpadlého hradiště. Při prvotním 

průzkumu ho objevil tým Evana Lorna. Nezdržovali se pátráním mezi sutinami, udělali pár 



fotek a co nejrychleji se vrátili zpátky do Města. Z rozmazaných snímků se nedalo vyčíst 

skoro nic, tak jsem Johna požádala o výlet. Chtěla jsem jít sama a trochu si cestou srovnat 

myšlenky, ale to se setkalo s tak silným odporem, že jsem nakonec souhlasila s doprovodem. 

Rozpadající se kamenné zdi původního osídlení byly za blízkým výběžkem lesa ani ne dva 

kilometry od našeho tábora a neskrývaly žádná tajemství. Původní primitivní civilizace se 

dostala až ke stavbě kamenných obydlí, než byla celá sklizena nebo vymřela jiným způsobem. 

Procházka byla docela příjemná, až na její závěr. Aceovo chování bylo ještě podivnější, než 

kdy předtím. Skoro to vypadalo, že se setkání s lidmi obává. Ne. ‚Obává‘ asi nebyl ten 

správný výraz. Jenom jsme se mu vůbec nehodili do jeho plánů. 

Zvedla jsem hlavu skloněnou přemýšlením. Na plátně stanu byla jasně vidět silueta Johna 

Shepparda s rukama v bok. Polohlasně vyvolával moje jméno a dožadoval se mé přítomnosti. 

Myšlenku na prozkoumání planety a jejího okolí pomocí astrálního výletu jsem odložila na 

později a s tichým skřípěním zubů prudce trhla zipem stanu. 

„Co je?“ vyjela jsem na Johna nevrle. Mračil se na mě jako tisíc čertů. 

Před dalšími stany posedávali a polehávali vojáci. Zdánlivě si nás nevšímali, ale postřehla 

jsem, jak natahují uši, aby jim neuniklo ani slovíčko. Pokývla jsem hlavou na znamení, že 

jsem pochopila. 

„Omlouvám se, že jsem hned zmizela,“ spustila jsem. „Ty rozvaliny nestojí za další 

průzkum. Neobsahují nic, co by vysvětlovalo život a zánik na této planetě. Jsou to jenom 

rozvaliny. Takže," pousmála jsem se, „můžu jenom poděkovat za procházku." 

John spokojeně pokýval hlavou. Zbývající členové naší mise se po mých prvních slovech 

zklamaně otočili a dál si nás nevšímali. 

„Vaše procházka měla svůj význam," ozval se tichý hluboký hlas zpoza mého stanu. 

„Doufám, Shepparde, že máš své muže dobře vycvičené." Ace pomalu vystoupil ze stínu a 

došel k nám. 

„Takže naše informace byly správné," ušklíbl se John. „Co tady děláš?" 

„Na to bych se měl zeptat já," Ace přimhouřil oči. „Doslechl jsem se, že mě hledáš." 

John se ke mně tázavě otočil. 

Pokrčila jsem rameny. „Mělo to snad zůstat tajemstvím?" Podezřívavě jsem se podívala po 

vojácích, kteří stáli na místech, kde ještě před chvilkou seděli, a zírali na Ace jako na zjevení. 

Věděli, proč jsme na této planetě, takže ještě nezačali střílet, ale zbraně měli připravené. 

Wraith vypadal jako ten, se kterým jsme se měli setkat, a byl očividně sám. 

„Pane?" ozval se jeden z mnoha přítomných kapitánů. Jejich jména jsem se ani nesnažila 

pamatovat. 

„V pořádku," zavrčel John. Pokynem ruky dal znamení, že vojáci mohou sklonit zbraně. 

„Kde máš ostatní?" otočil se zase na Wraitha. 

Ace se usadil na rozloženou deku, kde se předtím povaloval John. „Kvůli něčemu mě 

hledáš. Mluv," řekl úsečně. 

„Ale no tak, Todde," zasmál se John. „Kde je tvoje dobré vychování? Co takhle milý 

pozdrav? Dotaz na naše zdraví? Nic? Tak já začnu sám. Zdravím tě. Jak ses měl celou dobu? 

Co tvoje nová koalice? Poslouchají tě? Přísun potravy je dostatečný?" 

„Nemám moc času, Shepparde. Měl bys přejít k věci," zavrčel Ace. 

John se zamračil. Tak příkré odmítnutí nečekal a dotklo se ho. Jenom jsem si tiše 

povzdechla. Ace se nás snažil zbavit nejrychleji, jak to bylo možné. Letmo jsem se dotkla 

Johnovy ruky a sedla si proti Wraithovi. 

V další části debaty Ace odložil svoji netrpělivost a okatě si ji užíval, protože jsem se 

snažila využít všechno, co jsem si pamatovala ze zničující výuky wraithského protokolu, 

abych vedla debatu mezi ním a Sheppardem. 

Po hodině jsme dospěli k jakémusi závěru. 



„Posádce lodi Daedalos a Atlantské delegaci bude ctí přivítat tě na palubě pozemské 

vesmírné lodi. Pro tebe i tvoje důstojníky a vědce, které si s sebou přivedeš, bude připravena 

jednací místnost. Náš hlavní lékař vás seznámí s posledními výsledky výzkumu. Pak budeš 

moci rozhodnout, jestli je sérum připraveno k dalším testům,“ odříkávala jsem otočená 

k Wraithovi. „Zároveň vám všem plukovník Sheppard jménem pozemské expedice zaručuje 

bezpečnost po celou dobu vaší návštěvy, pokud budou zachována pravidla pro jednání o další 

spolupráci.“ 

Ace lehce sklonil hlavu. „Vážíme si vašeho pozvání a využijeme ho. Za sebe i ostatní, kteří 

mne budou doprovázet, se zaručuji, že nevyužijeme této příležitosti k tomu, abychom napadli 

posádku a další lidské bytosti na palubě lodi Daedalos. Nevyhledáme spor, pokud budou 

zachována pravidla pro jednání o další spolupráci.“ 

Tichounce jsem vydechla. Snažila jsem se nedat najevo, jak jsem ráda, že je jednání podle 

wraithských protokolů za námi. Z chování Wraitha za poslední hodinu jsem pochopila, že Ace 

se celou dobu dobře bavil - na můj účet. Ani jednou mi nepomohl ani nenapověděl, když jsem 

tápala, jak pokračovat, a také ani jednou nezaváhal, jak má reagovat sám. Svoji netrpělivost 

odsunul stranou a užíval si mých rozpaků a problémů. 

John Sheppard po našich prvních větách přestal do hovoru zasahovat a jen sledoval, co se 

před ním odehrává. Podle jeho výrazu se i on docela dobře bavil. 

Ovládla jsem touhu otřít si orosené čelo. To by bylo vůči oběma stranám velice neslušné. 

Zvedla jsem se z deky a důstojně Johnovi i Aceovi pokynula. „Teď mě omluvte," zamumlala 

jsem a zmizela ve svém stanu. Šum hovoru ke mně doléhal přes plátno jen tlumeně. Svalila 

jsem se na záda na rozložené deky a přitiskla si ruce na spánky. 

„Jsi dobrá," řekl John. Strčil hlavu do mého stanu, pak se protáhl celý a sedl si hned u 

vchodu. „Sice se to trochu protáhne, ale to není žádný velký problém," pokračoval v 

monologu, protože jsem odmítala reagovat. „Už jsem skoro zapomněl, jak může být jednání s 

Wraithy náročné, když jednáme všichni ze stejné pozice. Hodně si pamatuješ," dodal 

zamyšleně. 

Pořád jsem mlčela. Se zavřenýma očima jsem čekala, až konečně pochopí a nechá mě 

odpočívat. 

Nepochopil. „Proč byl ze začátku tak nepříjemný?" vypadla z něj po pár vteřinách otázka. 

Jenom jsem pokrčila rameny. Dotyk na lokti mě přinutil přece jenom rozlepit víčka. John 

se ke mně natahoval a podával mi láhev s vodou. 

„Odcházíme až zítra ráno. Odpočiň si," řekl, mile se na mě usmál a zmizel. 

Obrátila jsem oči v sloup, vyhrabala se ze stanu a s lahví vody pořád v ruce jsem se vydala 

na malou procházku kolem tábora. Bolest hlavy pomalu ustupovala. Napadlo mě, že mi chybí 

trénink v oficiálním jednání s Wraithy. Zašklebila jsem se nad představou, že bych tohle měla 

v reálu absolvovat častěji. Jako by nestačily sny, které mě pronásledovaly každou noc. Na 

okraji lesa jsem si vyhlédla vysoký strom s dobře rozloženými kořeny částečně krytý trnitým 

keřem a uvelebila se pod ním. Upila jsem z lahve, znovu jsem se zavrtěla, abych se usadila co 

nejlépe, a s hlubokým výdechem zavřela oči. 

Chtěla jsem jenom v klidu odpočívat, ale zvědavost mi nedala, abych se nepokusila o malý 

astrální výlet. Nevydávala jsem se na ně příliš často, tak jsem si nebyla jistá, jestli z toho bude 

výlet nebo spánek. 

Tentokrát se povedlo. Vznášela jsem se nad korunou stromu a dívala se, jak mi u kořenů 

vyklouzla láhev s vodou z prstů a odkutálela se stranou. V táboře všechno postupně tichlo. 

Vojáci usínali ve stanech i vedle dohořívajících ohnišť, jenom tři muži na hlídce přecházeli 

sem a tam po obvodu ležení. 

Rozhlédla jsem se. Nikde jsem neviděla ani náznak přítomnosti Wraithů. Zvedla jsem 

hlavu k obloze a vznesla se nad planetu. Ve stínu malého měsíce stály dvě wraithské lodi 

propojené přechodovým tunelem. Se zájmem jsem si ho prohlédla. Takové zařízení jsem ještě 



u Wraithů neviděla. Váhala jsem, kterou loď navštívit jako první, když se z jedné oddělilo 

malé přepravní plavidlo a rozletělo se k lidskému táboru. 

Ještě jednou jsem se podívala na vznášející se soulodí, určila místo, kde přepravní loď 

nejspíš přistane, pak jsem zamrkala a rychle se zvedala zpod stromu. Ještě jsem sáhla po 

zatoulané lahvi a rozběhla se vzbudit Johna. 

„Už budou přistávat,“ šeptala jsem mu přímo do ucha. Nechtěla jsem budit větší rozruch, 

než bylo nezbytně nutné. 

John se na mě podíval. Spánek na něm nenechal žádné stopy. Hned, jak jsem se dotkla 

jeho ramene, byl čilý a plně při vědomí. Trochu jsem mu to záviděla. Málokdy se mi povedlo 

to samé. „Půjdu to prověřit,“ zašeptal stejně tiše. Vysoukal se ze spacáku a začal si na opasek 

věšet nezbytné vybavení. 

„Jdu s tebou,“ narovnala jsem se. 

Znovu mě přejel pohledem, ale nijak to nekomentoval. Před odchodem probudil ještě 

jednoho z vojáků a dal mu pokyny, které jsem nezaslechla. Než jsme opustili tábořiště, otočila 

jsem se a viděla, jak vojáci postupně budí své nejbližší sousedy a něco jim šeptají. Dovedla 

jsem si představit, že než dojdeme k přistávající lodi, bude celý tábor vzhůru a připraven na 

případné přepadení, i když na první pohled budou všichni odpočívat. 

Rychle jsme prošli výběžkem lesa a zastavili se na dohled od rozvalin, kde jsem strávila 

půlku předešlého dne. Wraithská přepravní loď ležela tmavá a opuštěná v malé prohlubni 

mezi rozpadlými kamennými zdmi. 

John na mě kývl a tázavě zvedl obočí. Pokrčila jsem rameny. 

Krátká noc začala prosvítat přicházejícím dnem. 

Sheppard udělal pár opatrných kroků k lodi. Nepřestával sledovat ji i okolí, kam až 

dohlédl. Mávl na mě rukou, abych šla za ním. Nechtělo se mi. Ve vzduchu visela hrozba, 

kterou musel cítit i John, protože se přikrčil za nejbližší vyvýšeninou pokrytou vysokou 

travou. 

Zvedla jsem nohu a strnula. 

Něčí dlaň mi zakryla ústa a další ruka se mi obtočila kolem těla, abych se nemohla 

vysmeknout. Na záda se mi přitisklo cizí tělo a na uchu mě zašimral neznámý dech. Právě tu 

chvíli si John vybral, aby se pohnul dál. Udělal dva kroky a netrpělivě se po mně ohlédl. Tvář 

mu zbledla, narovnal se a nechal si temnou postavou, která se objevila vedle něj, sebrat 

zbraně. Pomalým pohybem zvedl ruce do výše ramen. 

„Tak kohopak to tady máme?“ ozvalo se stranou z okraje lesa. „Hmmm,“ protáhl potěšeně. 

„Sám mistr Sheppard,“ pak se uchechtl. „No samozřejmě. Kdo jiný by šel jednat s Wraithy. A 

jaký bonus nás čeká tentokrát?“ S posledními slovy hovořící vyšel ze stínu stromů a 

vycházející slunce ho pohladilo po tváři. Prohlížel si mě světlýma očima. 

Marně jsem pátrala v paměti. Toho muže jsem neznala. Vypadal trochu zvláštně. S otázkou 

v očích jsem se podívala na Johna. Ani si toho nevšiml. Díval se na neznámého a svaly na 

čelistech se mu zatínaly. 

„Půjdeme do tábora?“ pokračoval muž. „Už by tam na nás měli čekat.“ Otočil se k lesu, ale 

pak si to rozmyslel a přistoupil ke mně. „Asi nevíš, kdo jsem, ale já tě znám docela dobře,“ 

usmál se. „Hanička, sluníčko, pusu nezavře. Pořád něco mele. Popravdě mě z ní občas tak 

trochu bolí hlava, ale na druhou stranu se dozvím tolik věcí! To je on, viď? Tam nahoře.“ Na 

okamžik zvedl oči k nebi. Přehnaně zavzdychal. „Ani jste se nestačili rozloučit.“ Už se zase 

usmíval. „A ani to už nestačíte,“ zasyčel, obrátil se a vykročil jako první k našemu tábořišti. 

„Michael,“ zašeptala jsem v náhlém poznání. Zároveň jsem pocítila trochu úlevy. Podle 

jeho řečí jsem pochopila, že technička Hannah, kterou unesl z Atlantis, stále žije. Vzápětí mě 

napadlo, jestli je to vlastně dobře nebo špatně. Hanička sluníčko, jak ji nazval, byla sice 

krajně nepříjemná, kousavá a nikdy nešla daleko pro nepřiměřeně ostrý výraz, ale žádnému 

tvoru jsem nepřála, aby se stal pokusným králíkem v Michaelových experimentech. 



Zpáteční cesta trvala k nepřečkání dlouho. Ten, kdo mě svíral, mě pouštěl jenom 

neochotně a vzápětí mi dal jasně najevo, co by se stalo, kdybych se pokusila o útěk nebo jinou 

nepředloženost. Měla jsem v úmyslu zdržovat, ale pak jsem si uvědomila, co bylo řečeno. Už 

tam na nás čekají. 

„Promiň,“ zamumlala jsem směrem k Johnovi, když jsme se k sobě dostali na doslech. 

„Stalo by se to tak jako tak,“ stačil říct, než nás zase oddělili. Jeho pokus o úsměv mě 

zabolel. Cítila jsem se za vzniklou situaci nepřímo odpovědná. Kdybych se kdysi dávno 

nezačala kamarádit s Wraithy, nic z těchto věcí by se nejspíš nedělo. 

V táboře odzbrojení vojáci seděli v hloučku na přehledném prostranství a kolem nich 

postávali útočníci. Mezi sedícími jsem si všimla několika zraněných. 

Moje pozorování vyrušil hluboký dunivý zvuk vznikající kdesi vysoko nad našimi 

hlavami. Automaticky jsem se přikrčila. 

John využil všeobecné nepozornosti a prudce vrazil do mého strážce. „Běž!“ sykl neslyšně 

a vrhl se na dalšího z útočníků. 

Pootočila jsem se, vyběhla směrem k nejbližším stromům začínajícího lesa a při útěku ještě 

pro jistotu šlápla na toho, kdo mě celou dobu hlídal. 

Neběžela jsem daleko. Krátkým obloukem jsem se vrátila a skrytá za silným kmenem 

stromu hustě zarostlým popínavou rostlinou jsem sledovala, co se děje v táboře. 

John seděl mezi vojáky. V jeho přítomnosti se zdáli klidnější, i když se mu na tváři začaly 

rozlévat kapičky krve z velké odřeniny. 

Michael stál před několika svými muži a ukazoval jim rukou k místu, kde jsem zmizela. 

Tři z nich se rozběhli tím směrem. 

Tiše jsem zaklela. Nebyla jsem tak daleko, aby mě nemohli zahlédnout. Přitiskla jsem se 

blíž ke kmeni. Rukama jsem se zavěsila na popínavé rostliny a překvapeně zjistila, že udrží 

moji váhu. Pomalu jsem se soukala stromem vzhůru a dávala pozor, abych zbytečně 

nešramotila. Dostala jsem se asi do dvou metrů a zůstala bez pohybu a bez dechu. Ti tři se 

zastavili přímo pode mnou. Rozhlíželi se a dohadovali, kam se který z nich vydá. Když se 

rozešli, vydechla jsem úlevou. Nikoho z nich nenapadlo zvednout hlavu. Sešplhat stejně 

opatrně zase zpátky dolů tak, abych na sebe neupozornila, bylo ještě mnohem těžší, než se 

dostat nahoru. 

Po krátkém zaváhání jsem se rozhodla prozkoumat příčinu toho divného zvuku. Určila 

jsem směr, kterým odezněl, a stále se rozhlížejíc jsem se rozběhla lesem k severu. 

V uších mi pořád zněla Michaelova slova - už se nestačíš rozloučit – a poháněla mě 

kupředu. 

Náš tábor byl rozložený hned u Brány, takže na Atlantis jsem se dostat nemohla. Musela 

jsem hledat pomoc jinde a jediné místo, které mě napadlo, leželo kdesi na severním obzoru. 

Měla jsem matnou představu havarované Šipky nebo přepravní lodi. Na to, co jsem uviděla 

po půldenním pochodu, jsem připravená nebyla. 

Vyškrábala jsem se na skalisko trčící nad okolním lesem a zůstala zírat před sebe. 

V širokém mělkém údolí ležela polámaná veliká wraithská loď. Na planetě a neschopná 

pohybu vypadala tak nepatřičně, že jsem chvíli váhala, na co se to vlastně dívám. 

Cítila jsem, jak se mi pohybují rty, ale žádný zvuk z nich nevyšel. Zavrávorala jsem a 

málem přepadla přes vršek skály. To mě trochu probralo. Alespoň tak, že jsem dokázala bez 

pádu sestoupit a vydat se k troskám lodi. 

Netrvalo dlouho a procházela jsem doširoka otevřeným vstupem do lodi. Nad hlavou mi 

visel popraskaný strop. S obavou jsem k němu zvedla oči a přidala do kroku. Bloudila jsem 

chodbami a nevěděla, kde vlastně jsem. Některé byly rozdrcené a slisované, některé se 

otvíraly do šklebících se jam plných neidentifikovatelné suti. A některá místa jsem poznávala. 

Ta byla nejhorší. Když jsem zarazila na první z nich – pokoj zařízený v jednoduchém 

pozemském stylu - musela jsem se opřít o nejbližší zeď. Už nebylo pochyb, že tato loď patří 



Aceovi. Váhavě jsem překročila práh. Očima jsem se dotýkala jednotlivých věcí rozházených 

po celé ploše a rozklepané ruce jsem tiskla k sobě. Některé z těch věcí jsem znala moc dobře. 

Patřily mi. 

Zavřela jsem oči, abych se dokázala trochu soustředit. Ještě stále naslepo jsem se otočila. 

Tichý zvuk mě přiměl zamrkat. Propletla jsem se několika polorozpadlými chodbami a 

zamračila se na kus stropu, který mi zablokoval další cestu. Jenom u levého dolního okraje 

zůstala úzká škvíra. Moc dlouho jsem si ji neprohlížela. Hlava prošla, tak jsem svoje tělo 

tlačila dál a dál. Zával na té straně naštěstí nebyl široký. Soukala jsem se a kroutila, abych 

prošla celá dřív, než se zřítí další kus. 

Konečně jsem se dostala na druhou stranu. Udělala jsem pár kroků a pak se rozeběhla. 

Rachot za zády znamenal, že spadla další část stropu. 

Zvedla jsem hlavu v náhlém světle. Velikým otvorem pronikal do lodi jasný podvečer. 

Stála jsem na můstku a rozhlížela se po původci zvuků, které mě tam přivedly. Z celého 

wraithského těla jsem uviděla jenom dlaň bílé ruky od zápěstí. Dlouhé prsty se občas pohnuly 

a zašátraly v úlomcích na podlaze. Opatrně jsem obešla hromadu suti a důkladně si ji 

prohlédla. Vzala jsem podlouhlý úzký úlomek ležící stranou hromady a vsunula ho do místa, 

které vypadalo jako slabina celého vratkého navrstvení. Stačila malá páka, aby se všechno 

začalo sypat. Většina hromady se s rachotem zřítila. Tak prudkou reakci jsem nečekala. 

Doufala jsem, že trosky uvolním postupně. Couvla jsem a rozkašlala se v oblaku prachu. 

Když jsem se trochu rozkoukala, Wraitha překrývala jedna velká deska původní výztuže lodi 

a několik zanedbatelných neidentifikovatelných kousků čehosi. V úzkém otvoru se znovu 

objevila ruka, která zmizela, jakmile se hromada nad ní dala do pohybu. Vzala jsem ji do 

dlaní a stiskla. 

„Vydrž,“ zamumlala jsem. Pořád ještě jsem nevěděla, ke komu mluvím. Jisté bylo jenom 

to, že patří k Aceově posádce. 

Ruka odpověděla slabým stiskem. Postupně odezníval, až mi zůstala v prstech ležet bez 

pohybu. 

Dala jsem se do prohlídky desky. Uvězněný Wraith měl štěstí. Dostal se do skuliny mezi 

padajícími troskami, který deska zakryla a ochránila. Jedna její strana byla stále pod spoustou 

suti, druhá byla volná a, jak jsem si všimla, lehce se nadzvedávala. 

Znovu jsem se dotkla ležící ruky. „Pokusím se to nadzvednout, ale vysoukat se musíš 

sám,“ řekla jsem polohlasně. Prsty pod mou dlaní se nepatrně pohnuly. Doufala jsem, že to je 

souhlas. Zachytila jsem okraj desky konečky prstů. Takovou sílu, abych s ní pohnula, jsem 

neměla. Znovu jsem použila své osvědčené páčidlo. Mohla jsem ho podsunout jenom na 

kousek. Bála jsem se, abych tvora pod troskami neporanila víc, než už zřejmě byl. Opřela 

jsem se do páky, deska se nadzvedla, na její druhé straně něco zaskřípělo, jak se suť znovu 

posunula, a páčidlo se vymrštilo, když povolil tlak shora. Asi deseticentimetrovou mezerou, 

která vznikla nadzvednutím desky, jsem viděla bledou tvář s divoce rozcuchanými bílými 

vlasy. Oči měla přivřené před padajícím prachem. Tělo v tmavém splývalo s okolím. 

„Ace?“ řekla jsem překvapeně. Sotva znatelně pohnul hlavou mým směrem. „Pokusím se ti 

uvolnit víc místa, ale -,“ zarazila jsem se. Nevypadal, že by byl ve stavu pohybovat se sám. 

„Dělej,“ zašeptal neslyšně. 

Podsunula jsem ruce pod desku a s výdechem se snažila ji ještě trochu nadzvednout. V 

prstech jsem cítila napětí, se kterým se pomalu prohýbala vzhůru a odklápěla se. Její okraj se 

mi zařízl do dlaní, pronikl kůží a zaskřípal na kosti. 

Ace se ztěžka posunul a vykutálel se na volné prostranství. V té chvíli deska praskla a její 

úlomky se rozletěly do stran. Oddělená část s ostrým prásknutím dopadla do míst, kde ještě 

před okamžikem ležel Wraith. 

Náraz mě odhodil. Převalila jsem se na bok a snažila se zvednout. Ruce jsem použít 

nemohla. Nekontrolovatelně se třásly a z hlubokých ran vytékala krev. Někdo mě popadl za 



rameno a nadzvedl. Vzhlédla jsem a dívala se do divokých žlutých očí. Jedna Wraithova ruka 

mi pořád drtila rameno a druhá se ke mně hladově přisála. Chtěla jsem křičet, ale nevyšel ze 

mě ani hlásek. S rychle ubývajícími silami mi v hlavě bleskla vzpomínka na dětství a titul 

jedné pohádky: ‚Tak svět odplácí‘. Rty se mi sešklebily do úsměšku. Zrak i sluch mi začaly 

vypovídat. Slyšela jsem křik. Někdo mnou cloumal sem a tam. Pak přišla bolest. Konečně 

jsem našla vlastní hlas a začala jsem křičet. 

Bolest odezněla a před očima se mi rozjasnilo. Ležela jsem v rozpadlé wraithské lodi, nade 

mnou se skláněl Zak a odtahoval ruku. Zároveň zvedl hlavu a zadíval se někam stranou. 

Otočila jsem tím směrem pohled. Zachytila jsem konec Aceova krmení na nějaké další lidské 

oběti. Rukou uzdravenou díky návratu energie jsem se opřela o Zakovo rameno a s jeho 

pomocí jsem se zvedla. 

„Děkuju,“ řekla jsem tiše. 

Neodpověděl, ale ani se neodtáhl, rozhodnutý poskytnout mi oporu, dokud ji budu 

potřebovat. Lehce jsem sevřela prsty na jeho rameni a pak odstoupila. Oba jsme se dívali na 

Ace. Stál vzpřímený se spokojeným výrazem ve tváři, po nedávném uvěznění pod troskami 

lodi na něm nezůstala žádná viditelná památka. Kolem postávali ještě dva Wraithi a stejně 

jako jejich velitel se rozhlíželi po spoušti kolem. 

Ace si prohlédl hromadu sutě, pod kterou ležel, a pomalu se otočil ke mně. Jeho oči zůstaly 

stejně chladné, jako když si prohlížel zničenou loď, a ani jeden z nás se nepokusil o 

telepatický kontakt. 

Wraithové se na jeho mlčenlivý pokyn otočili a postupně mizeli v jednom z otvorů. Zak do 

mě šťouchl. Zřejmě to mělo být připomenutí, že i já se mám připojit k ostatním. 

Prošla jsem otvorem, dlouhou chodbou a znenadání stála pod stromy v mělkém údolí. 

Další pošťouchnutí mne přimělo postoupit ještě o pár kroků dál. V otvoru v lodi se objevil 

Zak a jako poslední vyšel Ace. I ten zůstal stát hned na hraně mezi lodí a okolním lesem. Oči 

se mu přimhouřily nevolí. 

U vraku lodi postávali čtyři Wraithové a trochu zmatená knihovnice a kolem nich se 

zvedaly zbraně asi patnácti Michaelových přívrženců. 

„Šéf bude mít radost,“ zašklebil se jeden z nich a zakýval na nás, že se máme vydat zpátky 

tam, odkud jsem přišla. 

Cesta byla dlouhá a náročná. Mutanti i Wraithové se pohybovali mnohem rychleji, než 

jsem dokázala já, takže jsem byla pořád postrkovaná a nabádaná, abych přidala. K mé 

neschopnosti udržet tempo s ostatními se přidala tma místní krátké noci. 

 

V našem původním táboře hořely ohně a jasně osvětlovaly napůl spící skupinku lidí 

sedících uprostřed kruhu světla. 

Při našem příchodu se Michael zvedl od jednoho z ohnišť a do trávy zahodil plechový 

hrnek z vybavení Atlantis. 

Ani jsem si ho pořádně nevšimla. Doklopýtala jsem ke skupině pozemských vojáků a 

sesunula se mezi ně. John byl vzhůru. Prodral se ke mně a chytil mě za ramena. Netrpělivě 

jsem se pohnula. Takový dotyk mi byl po předchozích událostech krajně nepříjemný. Než se 

stačil začít ptát, ozval se Michael: 

„Máš obdivuhodný smysl pro přežití.“ Upřeně sledoval Ace v hloučku Wraithů. Jeho 

poznámka se nedočkala odpovědi, tak pokračoval: „Viděl jsem tvou loď padat. Řízený sestup 

vypadá jinak. Zvláštní.“ Zmlkl a očima se přesunul ke mně. 

Pořád jsem na něho nereagovala. Lehla jsem si, podložila si hlavu Johnovým kolenem a  

zavřela jsem oči. Další noc bez spánku se blížila ke konci a já se cítila unavená téměř k smrti. 

Usnout se mi ale nedařilo úplně stejně, jako už dlouho. Ať jsem trávila noci kdekoli, byly plné 

nočních můr střídaných nespavostí. Slyšela jsem hlasy Michaela a Ace, který se rozhodl, že 

přece jenom odpoví na Michaelovu řeč. 



„Nebyl to řízený sestup. Přesto jsem přežil. A ne sám. Co jsi udělal s našimi počítači? 

Takovou barvu nikdy předtím neměly.“ 

Michael se zasmál. „To jsem se naučil na Atlantis, ještě když se mi snažili namluvit, že 

jsem jedním z nich. Říká se tomu modrá smrt. Celá obrazovka počítače zmodrá a všechna 

uložená data se většinou ztratí.“ 

„Učíš se rychle.“ V Aceově hlase jsem zachytila stopu obdivu a ještě něčeho pečlivě 

skrývaného. Napadlo mě, že to vypadá, jakoby chtěl Wraith bezúčelným hovorem získat 

trochu času. 

„Skládáš mi poklonu?“ Michaelův hlas zněl překvapeně. „Čekal bych spíš ránu do zad než 

obdiv.“ 

„Umím ocenit dobrý nápad. Navíc jsi byl schopný obejít naše zabezpečení. To jsem před 

tím považoval za vyloučené. Jsi nebezpečný protivník. Zbývá otázka, jaký bys byl spojenec.“ 

Michael se spokojeně zasmál. „Mohl ses o tom přesvědčit sám. Proto jsme se tady přece 

původně sešli. Stačilo tak málo. Přestat se stýkat s nevhodnými tvory.“ Hlasitě zavzdychal. 

„Neposlouchal jsi mě, když jsem tě varoval, že to nestrpím, a takhle to dopadlo.“ 

„Jak?“ 

Michael se k odpovědi nedostal. 

Johnův prudký pohyb mi shodil hlavu do krátké trávy. Než jsem leknutím otevřela oči, už 

nade mnou stál a ruce mu na opasku hledaly chybějící zbraň. Pozvedla jsem natlučenou hlavu 

a rozhlédla se kolem. Neubránila jsem se výsměšnému syknutí. Neplatilo jenom Johnovi a 

jeho mužům, kteří se zjevně chystali na další beznadějný boj tentokrát proti dvojímu nepříteli, 

ale i Michaelovi, nevěřícně se rozhlížejícímu v probouzejícím se dni. Jeho přívrženci se 

shlukli u svého vůdce. 

Celý tábor byl obklopený wraithským vojskem s namířenými zbraněmi. 

Zůstala jsem sedět, jenom jsem si kolena přitáhla pod bradu a objala je rukama. 

Ace se díval na Michaela a spokojeně cedil mezi zuby: „Nevím, jak to mělo dopadnout 

podle tebe. Toto je moje představa správného konce.“ 

Michael zvedl hlavu a zadíval se Wraithovi do očí, pak stočil pohled k nám. Zatímco na 

Ace se díval se směsí zlosti a obdivu, pro pozemšťany měl jenom opovržení a touhu po naší 

smrti. 

„Ještě se setkáme,“ řekl pomalu. Nebylo jasné, jestli to bylo určeno Wraithům nebo nám. 

Jeho ruka přitom nenápadně zabloudila k ozdobné sponě na hrudi. Sotva se jí dotknul, i se 

všemi svými muži zmizel ve světle modrém oparu. 

Ace se zamračil na místo, kde Michael ještě před okamžikem stál, ale hned začal 

organizovat vlastní vojáky. Hloučku pozemšťanů si zdánlivě nevšímal. To John nemohl 

přenést přes srdce. Narovnal se, nasadil důležitý výraz a vykročil přímo k wraithskému 

veliteli. Neudělal ani pět kroků, když mu cestu zastoupili dva vojáci. 

Ace nechal Johna několik vteřin čekat, než pokynul, aby ho k němu pustili. 

Jejich tichý hovor jsem neslyšela. Mluvili téměř neslyšně s přísnými výrazy ve tvářích. 

Ace na plukovníka Shepparda shlížel ze své dvoumetrové výšky s uspokojením, které rušilo 

to, co vycházelo z Johnových úst. Po pár vyměněných větách Wraith pánovitě pokynul a John 

se k nám vrátil se rty stisknutými do úzké čárky. 

„Má na orbitě další dvě lodi. Byly ukryté a čekaly na pokyn k zásahu,“ řekl tiše, sotva 

k nám došel. Pohledem se mě dotkl. „Nás pustí Branou. Chtěl si tě nechat jako zástavu, ale 

nakonec můžeme jít všichni.“ 

Ovládla jsem nutkání prudce se otočit směrem k Wraithovi. Jak si mohl myslet, že bych 

s ním zůstala po tom, co se mi po jeho záchraně místo všeho dostalo jenom jeho hladové ruky, 

kterou museli jeho podřízení odtrhnout, aby mi zachránili život? 

John s očima pořád upřenýma do mých pokračoval: „Trvá na dodržení původní úmluvy. 

Setkáme se na Daedalu a on si tam převezme náš nejnovější výzkum retroviru. Jeho jediný 



požadavek je tvoje přítomnost při předání,“ kývl na mě. „Jestli bude dál jednat i s Michaelem, 

to si nechal pro sebe.“ Rozhlédl se po svých mužích. „Připravte se k odchodu,“ rozkázal. 

Počkal, až se rozešli, aby v ležení posbírali věci a sbalili stany, a zamyšleně se zadíval do 

země. 

„Myslel jsem, že se ti podařilo utéct,“ řekl a zvedl ke mně oči. 

„Podařilo,“ kývla jsem. „Kdybych cestou nenarazila na ztroskotanou loď...,“ zmlkla jsem. 

Nechtělo se mi myslet na to, že jsem se už zase snažila zachránit celý svět. A to ani nebyl 

můj. Wraithové by jistě svého velitele vyprostili i bez mojí pomoci, a Zak by nemusel ztrácet 

sílu při vracení života jedné potrhlé knihovnici. 

 

Celá výprava z Atlantis byla v rychlosti sbalená. Vojáci se seřadili před Branou s ruksaky 

na zádech a čekali na svého velitele. 

Doloudala jsem se k nim. Sledovala jsem pobledlého seržanta McMaholna nervózně 

přešlapujícího u zadávacího zařízení. S úlevou v rychlém sledu navolil adresu Atlantis a 

s podezřívavým pohledem kolem sebe se dotkl vysílače kódu. 

Na plukovníkův pokyn vojáci zmizeli za horizontem události. 

Zastavila jsem se a naposledy se ohlédla. Se Zakem jsem se rozloučila malým úsměvem. 

Ace byl otočený zády, jako by ho odchod lidí vůbec nezajímal. John mě chytil za loket a 

společně jsme prošli Branou. Hned za námi se na Atlantis objevilo silové ochranné pole a 

Brána zhasla. 

Doktor Woolsey se starostlivou vráskou na čele sledoval náš příchod. 

„Plukovníku,“ oslovil Johna, jakmile ho mezi ostatními zaznamenal, „podejte předběžné 

hlášení.“ Zřejmě se už nemohl dočkat informací o výsledku celé akce. 

Vytáhla jsem loket z Johnova sevření a nenápadně se vytratila. Potřebovala jsem sprchu. A 

také hlavu, ve které by se pořád nehonilo tolik protichůdných myšlenek a pocitů. 

 

 

 

 

 



59. Rozhodnutí 

 „Nemyslíš si, že to zbytečně hrotíš?“ Erin seděla na stole a houpala střevíčkem s vysokým 

podpatkem na palci u nohy. 

Andoriel se na ni nešťastně podívala. Ani jí se nelíbilo, k čemu došla po nocích plných 

nočních můr. Ale rozhodnutí padlo a ona ho nechtěla měnit. Před pár týdny řekla, že si musí 

vybrat. S realizací do nedávna váhala, ale poslední události na planetě, kde se setkali s 

wraithským velitelem Acem, a ona při tom znovu přišla o většinu energie jenom proto, že se 

snažila Ace zachránit, ji přesvědčily, aby své rozhodnutí dotáhla do konce. Nemohla pořád 

spoléhat na to, že jí někdo z wraithské posádky vždycky energii vrátí, když se vlastním 

přičiněním připlete tam, kam nemá. Aceův dychtivý pohled při krmení na ní byl třešnička na 

těžkém dortu jejích nočních můr. 

„Není jednoduché si vybrat. Ale dohromady to prostě přestalo fungovat a já změnu ve 

Wraitha odmítla.“ Zhluboka se nadechla. „Měla bys mi raději pomoct. Potřebuji přestat 

myslet na nesmysly.“  

Erin se svezla se stolu. 

„Chceš zapomenout na poslední čtyři roky? A jak to mám asi udělat? Paměť vymazat 

nedovedu.“ Zarazila se mezi dveřmi a otočila se zpátky do místnosti. „Pokusím se něco 

vymyslet.“ S tím zmizela Andoriel z dohledu. 

Ája se ani neptala, kam míří. Od té doby, co našli klon doktora Becketta a podařilo se jim 

ho zbavit Michaelovy zvláštní léčby, s ním Erin trávila stále víc času. Jistě za ním šla i 

tentokrát. 

Andoriel znovu zavzdychala, jako už poněkolikáté, protože věděla, že poslední Erinina 

věta ji měla jenom uklidnit. Ať si to přála sebevíc, nebyl způsob, jak by jí mohl pomoci někdo 

jiný, než ona sama. Nabrala si náruč plnou tabletů s novými údaji o Městě. Byli tady už tak 

dlouho a Atlantis stále nebyla úplně prozkoumána. To ale neznamenalo, že by o ní bylo málo 

informací. Jejich zpracováním trávila víc času než čímkoli jiným. Zvlášť v poslední době se 

snažila prací zaplašit myšlenky, které se jí divoce honily hlavou a nutily ji vzpomínat na 

chvíle strávené s jedním z nejhorších nepřátel lidského rodu, jako na to nejlepší, co ve svém 

životě zažila. 

Pozdě odpoledne odložila poslední tablet, rozhlédla se po tiché místnosti a zaklapla za 

sebou její dveře. Převléknout se a doběhnout do tělocvičny bylo otázkou pár okamžiků. 

U vstupu se zarazila. V tréninkové místnosti bylo obsazeno. Teyla, Ronon a John zkoušeli 

nové chvaty a vrčeli přitom na sebe. Rononova síla a Teylina hbitost je ze simulovaných 

útoků většinou vytáhla, ale John nemohl přijít na ten nejlepší způsob obrany. 

Andoriel postávala mezi dveřmi a váhala se vstupem. Až na pokyn Teyly vešla, hodila 

ručník do kouta a připojila se ke všeobecnému veselí. 

Teyla a Ronon pokračovali ve stále složitějších kombinacích a John se pokusil dokázat 

svou převahu Andoriel. Povedlo se. Sice chvíli odolávala, ale její soustředění si každou chvíli 

vyrazilo na výlet a pak byla snadným terčem. 

„Co je s tebou?“ zeptal se John, když jí už poněkolikáté pomáhal na nohy. 

Pamatoval se na dobu, kdy s ní nic nesvedl ani Ronon. Neútočila, ale byla vždycky 

myšlenkou i pohybem před svým protivníkem. Teď ji k zemi složil i ten nejjednodušší chvat. 

„Nejsem ve formě,“ zamračila se na něj. „Proto jsem tady.“ 

Postavila se naproti němu a pozvedla ruce. Sledoval, jak polkla a mrkla, aby se lépe 

soustředila. I k Johnovi se donesly zprávy o Ájině špatném psychickém stavu. Ale proto ji 

přece nebude šetřit. Když se chce dostat do formy, musí se trochu snažit sama. 

Další sérii rychlých výpadů přečkala bez újmy a pak navrhla možnou obranu na chvat, 

který Johnovi dělal potíže. Jednoduchost jejího řešení všechny trochu zaskočila. Nechala je ho 

zkoušet a utekla pod sprchu. Nechtěla si připomínat, kdo jí ten prostý pohyb naučil. 



Cestou do svého pokoje se s obavou podívala do nejbližšího setmělého okna. Čekala ji 

další k nepřečkání dlouhá noc. 

 

„Radku, Radku, kde jsi?“ zpívala si Andoriel o dva dny později na cestě do dosud 

neprozkoumané části Města. Měla doprovázet doktora Zelenku do laboratoře, kterou se jim 

dosud nepodařilo otevřít. Radek Zelenka se zapomněl u partie šachů a Ája se při čekání 

pomalou chůzí stále blížila k místu, které chtěl otevřít a prozkoumat. Těšila se. Radek byl 

jeden z mála lidí, kteří ji dokázali přimět soustředit se jenom na přítomný okamžik. Cítila, jak 

ji každá taková chvilka pomáhá o kousek se vytáhnout z té šlamastiky, kterou si zavařila 

svým posledním rozhodnutím. 

U dveří laboratoře určené k prozkoumání se zarazila. Podlaha pod nohama se jí slabě 

zachvěla. Potřásla hlavou. Jestli se dobře pamatovala, městské tlumiče byly v pořádku. Sama 

minulý týden zakládala zprávu o jejich kontrole. 

Další otřes, tentokrát silnější, ji přiměl opřít se rukou o stěnu. 

Zvládla to tak šikovně, že přitom přejela dlaní přes ovládač dveří právě v okamžiku, kdy 

jím projel elektrický výboj. Zaseknutý zámek povolil a dveře se otevřely. Než stačila ustoupit, 

další silné zachvění ji postrčilo do laboratoře. Vrávoravě udělala pár kroků v mdlém 

nouzovém osvětlení místnosti a zůstala stát. 

Dveře se za ní zavřely. 

Otočila se k nim a po paměti sáhla po otevírání. Ozvalo se slabé zasyčení, ale dveře se ani 

nepohnuly. Přešla dál do místnosti a čekala, až okolí rozpozná její gen a začne na ni reagovat. 

Zvedla ruku ke komunikátoru, ale pohyb nedokončila. Další silný otřes ji srazil na kolena. 

Zvedala se, ale na záda jí spadla police plná popraskaných skleněných ampulek. 

S heknutím dopadla na podlahu a zůstala bez hnutí ležet. 

 

„Jak je možné, že jsme to zemětřesení nezachytili dřív?“ křičel doktor Woolsey na houf 

zmatených vědců. Dívali se jeden na druhého a nikdo se nechystal k odpovědi. 

„Hned začněte zjišťovat, jestli je Město v pořádku. Zkontrolujte statiku a hlaste do řídící 

místnosti všechny škody,“ ujal se slova John Sheppard. 

„Také prověřte pozici každé osoby na Atlantis, ať víme, jestli někdo nepotřebuje pomoc,“ 

doplnila ho Teyla. „Všechny stáhněte do centra, abychom o nich měli přehled. Otřesy se 

většinou opakují…,“ jakoby to přivolala, celým Městem proběhlo další silné zachvění. 

„Rychle!“ houkl John a sám se rozběhl do hangáru, aby se přesvědčil, že Jumpery přežily 

zemětřesení ve zdraví. 

Rodney McKay a Ronon nebyli na Atlantis, doprovázeli doktorku Kellerovou na planetu 

s doznívající virovou epidemií a Radek Zelenka Rodneyho zastupoval na pozici hlavního 

vědce. Rozdělil badatele do skupin a zadal jim úkoly. Sám shromažďoval všechny údaje, 

které se jim podařilo zjistit. Brzy měl všeobecný přehled o tom, co se stalo, a také hypotézu o 

pokračování seismické činnosti pod Atlantis. 

 

Erin seděla v knihovně na pultu se zkříženýma nohama a upřeně zírala na displej malého 

počítače před sebou. 

„Jak si tohle představuje?“ ptala se sama sebe potichu. Zápisy doktora Kavanaugha pro ni 

byly nepochopitelné. 

Při prvním otřesu Atlantis sklouzla z pultu na zem a rozběhla se k Bráně. 

Před ní už postávalo množství obyvatel Atlantis a tvářilo se patřičně vyděšeně. 

Radek Zelenka byl v zasedací místnosti s doktorem Woolseyem, Johnem Sheppardem a 

Teylou.  

Doktor Beckett se staral o pár zranění, která díky zemětřesení vznikla. Nejhorší byla 

zlomená ruka kapitána Peteeové a vymknutý kotník desátníka Rosse. Zatímco kapitánovi 



mezi zatnutými zuby nepřešel ani hlásek, když jí ruku rovnali, mohutný desátník skuhral tak 

nahlas, že mu doktor musel dát dvojnásobnou dávku léků proti bolesti, aby ho trochu utišil. 

 

„Seismická činnost vznikla pnutím mezi dvěma tektonickými deskami přímo pod 

Městem,“ hlásil doktor Zelenka v zasedačce. „Žádné varování tomu nepředcházelo. Stále 

dochází k posunu desek, takže nás nejspíš ještě nějaký otřes čeká. Zatím nevíme, kam až 

nestabilní zlom sahá. Podařilo se nám Město usadit přímo nad ním a kotva – no, při nejhorším 

ji budeme muset odříznout.“ Zamyslel se nad dalším problémem a zmlkl. 

„Promiňte.“ Jedna část vstupu do zasedačky se pohnula a v ní se objevil Evan Lorne. 

„Všichni jsou v centru. Jenom -,“ trochu se zarazil, než pokračoval: „Kromě Andoriel Norové. 

Podle městského detektoru známek života by měla být v nějaké místnosti u východního mola. 

Na volání vysílačky neodpovídá.“ 

„Zatraceně! Kruci! Sakra!“ vypadlo z doktora Zelenky ve stejnou chvíli, kdy John 

Sheppard zařval: „Cože? Už zase!“ 

„Proč tolik křičíte?“ zeptala se zaraženě Teyla. 

„Už zase! Má výjimečný talent být v nepravý čas na tom nejhorším možném místě,“ 

procedil mezi zuby John. Až pod pohledy ostatních v místnosti si uvědomil, jak je na 

sebedestrukční schopnosti té knihovnice alergický. 

„Ale to je moje vina,“ ozval se Radek Zelenka. „Požádal jsem jí, aby šla se mnou do 

laboratoře, kterou jsme ještě neprozkoumali, a pak jsem na to v zápalu šachové partie 

zapomněl.“ Tvářil se zarmouceně a vyděšeně. 

„Kde je?“ zeptal se John. Záměrně pomalu se zvedl a přešel k obrazovce, na které Radek 

Zelenka vyvolal plán Města. Po krátkém hledání ukázal na místo, kde se Andoriel nacházela. 

„Jdu pro ni,“ rozhodl se John. 

„Hmmm. Budeš muset.“ Radek manipuloval s antickým pultem a mračil se na něj. 

„Energie v celé té části Města vypadla. Nefunguje tam vůbec nic.“ 

John se zadíval na obrazovku. „Jdu sám. Nikdo jiný riskovat nebude,“ řekl směrem 

k Teyle, aniž se k ní otočil. Nevolí stiskla rty, ale nic nenamítala. Pohyb, kterým se zvedala, 

dokončila a také přistoupila k obrazovce. 

„Kde přesně se Andoriel nachází?“ zeptala se 

„Přesně tady.“ Radek zvětšil část Atlantis tak, aby byla tečka představující Áju na 

monitoru dobře znatelná. Tečka Ája byla asi uprostřed místnosti, kam vedly jenom jedny 

dveře. „Jsou zablokované,“ pokračoval Radek, než se doktor Woolsey stačil zeptat. „Dveře se 

zavřely a nejdou otevřít. Alespoň ne odtud. Možná,“ otočil se k Johnovi, „že to půjde ručně.“ 

John jenom kývl a rychlým krokem odešel. 

Radek se za ním ještě ohlédl, v očích smutek a vinu. Chtěl Andoriel přivést na jiné 

myšlenky a možná – možná se mu to povedlo až moc. Zakázal si představy katastrofických 

scénářů v laboratoři plné neznámých nebezpečí a sklonil se nad antickým pultem. Ája byla 

možná v ohrožení, ale informace o dalším možném zemětřesení byly důležitější. 

 

Dveře laboratoře se pootevřely a do místnosti vklouzl paprsek světla ze svítilny. Přejel po 

podlaze a zastavil se na stolech z umělého mramoru, které stály kolem zdí. Pak objevil tříšť 

rozbitého skla, ležící stojan a pramen hnědých vlnitých vlasů. 

S tichým zaúpěním se dveře rozjely ještě trochu víc a John se protáhl dovnitř. Mezi dveřní 

křídla vzpříčil kus trubky, aby se za ním nezavřely a sklonil se nad stojanem. 

„Vydrž,“ zašeptal, odložil baterku stranou tak, aby dobře osvětlovala místo, na které 

potřeboval vidět, a snažil se stojan zvednout. Pozvedl ho o kousek, ale jeho tíha mu 

nedovolila pokračovat. 

„Ájo?“ zeptal se polohlasně. „Budeš mi muset pomoct.“ 

Na temné podlaze se nic nepohnulo. 



John opatrně položil stojan zpátky a obešel ho z druhé strany. Sedl si na paty a dotkl se 

Ájiny pootočené tváře. Byla na dotek chladná. Přejel prsty na její krk a přitiskl je k tepně. 

Krev pod kůží jí váhavě proudila. 

Zamračil se na těžké police, znovu je nadzvedl a tentokrát se je nepokoušel postavit, ale 

těsně nad Ájou odsunout na stranu. S tlumeným heknutím stojan pustil, sotva byla Andoriel 

z jeho dosahu. Právě včas. Podlaha se mu pohnula pod nohama tak prudce, že se neudržel ve 

stoje a oběma rukama a koleny dopadl na zem. 

Svítilna se odkutálela stranou a zhasla. 

Ve tmě se ozýval jenom Johnův přerušovaný dech a tiché klení. 

Posadil se a zašátral rukama kolem, aby našel Andoriel. Hmatem zjišťoval, jestli není 

vážně zraněná. Na její hlavě mu prsty přejely po malé bouli, ruce i tělo se zdály neporušené. 

Dojel až téměř k chodidlům, když sebou Ája slabě trhla. Pravý kotník měla horký a nateklý. 

„Snad to bude všechno,“ zamumlal si pro sebe. 

„Snad ano,“ odpověděl mu Ájin hlas. „Jenom se mi špatně dýchá.“ Zvedla levou ruku a 

položila si ji na spodní část žeber. 

John cítil její pohyb a následoval ho. 

Tiše sykla pod jeho dotekem. 

„Johne, Andoriel,“ ozvalo se z jejich komunikátorů. 

John si ho přitiskl k uchu. 

„Jsme tady oba dva,“ hlásil. „Ája má zlomený kotník a asi taky nějaká žebra. Spadla na ni 

police. Jdeme zpátky.“ 

„Počkejte,“ slyšel doktora Woolseyho. Pak se chvíli ozývalo nesrozumitelné mumlání, jak 

mluvil s někým jiným. 

Andoriel toho využila, aby se dotkla svého komunikačního zařízení. 

„Je Radek Zelenka v pořádku? Byl nejspíš na cestě sem,“ ptala se. 

„Já jsem tady,“ uslyšela Radkův hlas. „Nic se mi nestalo.“ 

„Nemůžete zpátky stejnou cestou, kterou jsi přišel, Johne,“ oznámil jim Richard Woolsey. 

„Při posledním otřesu se zřítila část východní věže a odřízla vám cestu. Doktor Zelenka se 

právě snaží zjistit, kudy by to šlo obejít. Ale…“ další mumlání mělo nádech paniky. 

„Co se to tam děje?“ ptal se John. Naklonil se dopředu v očekávání odpovědi. 

„Nic, s čím byste odtamtud mohl pomoci, Johne. Doktor Zelenka se vám ozve, jakmile pro 

vás bude mít plán cesty. Zatím musíte vydržet.“ 

„Což o to,“ zamračil se John. „Vydržíme, ale co se stalo nahoře?“ ptal se sám sebe. 

„To bylo zemětřesení?“ ozvala se Andoriel. 

„Jo. Měli bychom se dostat do řídící místnosti, než přestane fungovat úplně všechno,“ 

vrčel John. Tajně doufal, že budou moci použít nejbližší transportér, ale ta představa se po 

posledním rozhovoru přes komunikátor začala rozplývat. 

Andoriel se posadila. Ruku si držela na žebrech a pomalu se zvedla na jedné noze. Zraněný 

kotník položila na zem a tvář se jí zkřivila bolestí. Nikdo to neviděl. V místnosti byla pořád 

tma. 

„Můžeme jít,“ řekla s přemáháním. Zamávala rukou, aby udržela rovnováhu, a zajela 

Johnovi prsty do ucha. Zděšeně vyjekl a vyskočil na nohy. 

„Měl bys najít nějakou baterku,“ ušklíbla se do tmy Andoriel. „Nebo se zabijeme při 

prvním kroku.“ 

Slyšela, jak se John hmatem pokouší najít svítilnu a jeho občasné zaklení, když si přitom 

zabodl skleněnou jehličku do ruky. Po době, která se jí zdála nekonečná, bliklo světélko. 

 

„Erin, vím, že jste v křesle ještě neseděla, ale váš gen je tady momentálně nejsilnější. 

Pokud se vám podaří najít rychlou cestu z východní věže, moc nám to pomůže.“ Doktor 

Woolsey se podíval po doktoru Beckettovi. „Pomůžete jí?“ zeptal se. Nijak nezdůvodnil, proč 



do křesla posílá Erin a ne Carsona Becketta, a Carson se neptal. Antické křeslo z duše 

nesnášel a byl rád, že po něm nikdo nechce, aby ho použil on. 

Erin se zatvářila pochybovačně. 

„Můžu to zkusit,“ řekla a nechala se Carsonem odvést na příslušné místo. 

„Ještě počkejte,“ ozval se Radek Zelenka z interkomu. „Nejdřív musím zjistit, jak jsme na 

tom s energií.“ 

Erin obcházela křeslo a prohlížela si ho. Carson zůstal stát v uctivé vzdálenosti. 

„Vyzkoušej ho,“ uslyšela Erin ve sluchátku. Sedla si a pomalu se opřela. Vydechla 

překvapením, když se pod ní křeslo pohnulo. Jeho opěradlo se sklopilo a Erin obklopila slabá 

záře. Položila ruce na ovladače a stiskla je. Usmála se. Nebylo to o nic těžší, než ovládat 

Jumper. 

„Dobrý,“ slyšela Radka. „Ještě moment… jo. Vidíš, kde ti dva jsou? Můžeš najít nějakou 

nezasypanou cestu se zapomenutou trochou energie, aby se ve tmě nezabili?“ 

Carson se nadechl a přistoupil blíž. Zarazil se. Erin měla zavřené oči, na rtech jí hrál 

úsměv. Nad ní se vznášel obraz poničeného východního mola s barevně vyznačenými místy 

se zbytky energie. Moc jich nebylo. Klikatá čára od laboratoře, kde se Andoriel a John 

nacházeli, se pohybovala směrem k centru a hledala si cestičku bludištěm zpola zasypaných 

chodeb a místností. Několikrát se musela kousek vrátit, než se dotkla vstupu do řídící 

místnosti. 

 

Stáli u dveří a jenom Johnovy prsty, křečovitě sevřené kolem baterky, značily, jak moc se 

plukovník zlobí. 

Dveře na chodbu byly zavřené. Zapříčená trubka se z nich při posledním otřesu vysmekla a 

teď ležela opodál u zdi. 

Ája se pustila Johnova ramene a opřela se o stěnu vedle dveří. 

„Radku, Erin,“ přitiskla si komunikátor k uchu. „Potřebujeme pomoc.“ 

Pak už jenom sledovala, jak John odstraňuje kryt vedle dveří a čeká na pokyn od Erin, že 

se jí podařilo někudy až k nim protlačit trochu energie. 

Mezi spojenými dráty se zablesklo a křídla dveří povolila. 

John se sehnul pro trubku a použil ji jako páku. Protáhli se vzniklou škvírou a zůstali stát 

uprostřed chodby. Nejkratší cestu zpátky jim blokovaly kusy zdiva, napadané přes sebe až ke 

stropu přesně tak, jak jim to ukázaly jejich nejhorší představy. 

John chytil Andoriel kolem pasu a pomáhal jí podle Radkových pokynů na druhý konec 

chodby do místností, kudy se dalo projít až do jiné části Města. Sešli po chodech dolů, někam 

zabočili a zase stoupali. Cesta se zdála nekonečná. 

John sledoval, jak Andoriel postupně bledne a zatíná zuby bolestí. 

„Než dojdeme k ostatním,“ začal a po straně se na ni podíval. „Mohla bys mi něco říct?“ 

Zastavila se, aby na chvíli ulevila žebrům, která trpěla její podivnou skákavou chůzí. 

„Co bys rád věděl?“ zeptala se mezi rychlými nádechy. 

„Zaslechl jsem něco o tom, že se snažíš – jak bych to nejlíp vyjádřil – odpoutat?“ Kývl na 

Andoriel, že by měli pokračovat v chůzi, a s napětím čekal na odpověď. 

„Jo,“ vydechla a zkřivila obličej, když znovu poskočila. „Život mezi dvěma světy je 

vyčerpávající. Musela jsem se rozhodnout, který si vyberu.“ 

 

„Už můžeme jít?“ Erin se zavrtěla v křesle. Bylo pohodlné, ale přesto se v něm necítila 

dobře. Raději by všechny události sledovala od Brány. Uzavřené prostory Atlantského 

podzemí ji v současné situaci tísnily. Nikdy neměla potíže s klaustrofobií jako Andoriel, ale 

tentokrát díky předchozímu zemětřesení cítila zvláštní nejistotu. 

„Ještě moment,“ uslyšela Radka. 

Pro jistotu znovu zavřela oči. 



„V pořádku. Můžete nahoru. Cestu máme nahranou a John s Andoriel už vyrazili. 

Seismická činnost přestala. Všude je klid.“ 

Zhluboka si oddechla a vstala. Křeslo zhaslo. 

Carson k ní natáhl ruku a cestou vzhůru ji vzal kolem ramen. 

„Byla jsi báječná,“ řekl s obdivem. „Já to křeslo upřímně nesnáším.“ 

„Vždyť to bylo snadné,“ usmála se. „Stačila trocha představivosti.“ 

„Jak komu,“ povzdechl si Carson. 

 

„Jak jste nás dokázali tak rychle a správně navést?“ chtěl vědět John, sotva se dostal do 

centrály. Jen tak mimochodem přitom usadil Andoriel do nejbližší židle. 

„Antické křeslo dokáže divy.“ Carson se usmíval tak pyšně, jako by to celé byla jenom 

jeho zásluha. Vzápětí se mu tvář stáhla starostí a on se sklonil k Áje. Kotník už dosáhl 

rozměru menší planetky, přes roztržené triko jí byla pod žebry vidět černá podlitina a kůži 

obličeje a rukou měla posetou drobnými rankami od rozbitého skla. Některé střepy se ještě 

urputně držely zaražené hluboko v tkáni. 

„Co jsi to, proboha, dělala?“ zamumlal doktor a zuřivě začal mávat na zdravotníka, aby mu 

pomohl dopravit Andoriel do nemocnice. 

„To mám z těch svých výletů,“ odpověděla s pokusem o úsměv. 

„Radku, jak jsme na tom?“ ptal se John. Po Andoriel se už ani neohlédl. S Richardem 

Woolseyem a Radkem Zelenkou už začali řešit nejnutnější opravy. 

„Ještě moment,“ zarazil doktor Woolsey Erin, která se chtěla nenápadně vytratit. „Slečno 

Velenská, vaše schopnosti si zaslouží uznání. Antické křeslo na poprvé tak dobře ovládne 

málokdo. Ve zprávě pro Zemi se o tom výslovně zmíním. Počítejte s tím.“ 

Erin jenom mlčky kývla. Od vždy rezervovaného Richarda to znělo jako oslavná óda. 

Radek se na ni jenom usmál. Její schopnosti částečně znal. John se zarazil. Teprve tehdy mu 

řekli, že v křesle seděla Erin a jak dlouho jí trvalo si s ním porozumět. 

„Výborně,“ spokojeně si zamnul ruce, jakmile ho informovali. „Trochu to nacvičíš a 

můžeme se střídat.“ 

 

Andoriel seděla v knihovně, nohu v lehké sádře nataženou na židli vedle sebe, a snažila se 

soustředit na práci. 

Erin se po ní občas podívala, ale nerušila ji. I když nechtěla, cítila její bolest vystřelující 

z kotníku. Ne z místa, které bylo zlomené a kam musel doktor voperovat kovovou dlahu, ale 

z místa, kde měla Ája sešité vazy. Bolely a brněly, jako když někdo přejede po zubech 

vidličkou z běžného kovu. Erin se až otřásla a raději se sklonila k vlastní obrazovce. 

Otevírání dveří ji přinutilo znovu zvednout hlavu. 

John Sheppard vešel do knihovny, rozhlédl se a zamířil přímo k Áje. Zůstal stát za jejími 

zády a důvěrným pohybem jí položil ruce na ramena. Pak se sklonil k jejímu uchu a začal jí 

něco šeptat. 

Erin se na to dívala s nevěřícím úžasem. Andoriel se nezmínila, že by se s Johnem tolik 

sblížili. Navíc by to Erin poznala i bez Ájina přiznání. 

Andoriel seděla bez hnutí se sklopenou hlavou a poslouchala, co jí John šeptá. Pohnula 

teprve ve chvíli, kdy se za ním zavřely dveře při odchodu. Zvedla pohled a setkala se 

s Erininýma očima. 

„Ani to snad nechtěj vědět,“ zavrtěla hlavou. 

„Ale já to vím,“ usmála se Erin. „To se dá snadno odhadnout i bez zvláštních schopností. 

John zjistil, že se snažíš zařadit zpátky mezi lidi, a snaží se ti pomoci.“ 

Ája se chtěla usmát, ale vznikl z toho spíš škleb. 

„Snaží se. Až moc.“ Pohodlněji uložila zraněnou nohu na židli a opřela se, aby ulevila i 

žebrům. „Celou cestu zpátky z laboratoře k vám mě zpovídal. Snažila jsem se být stručná a 



věcná, ale i přes tohle všechno,“ kývla k noze, „jsem z něj cítila, jak taje. To mi ještě 

scházelo,“ povzdechla si. 

„Hmmm,“ protáhla Erin. „Takže ten zájem je jednostranný?“ Dala si záležet, aby nebylo 

vidět, jak si oddechla, když Ája přikývla. Neměla nic proti tomu, že se konečně přestala 

zabývat možností, stát se Wraithem a zůstat s Acem napořád. Teď ji napadlo, že kdyby pro 

Andoriel měla vybírat mezi Wraithem a Johnem Sheppardem, asi by sama váhala. 

„Musím mu to vysvětlit nějak důrazněji.“ Tentokrát se Áje úsměv podařil. 

Erin se očima vrátila k práci, ale hlavou se jí ještě honily divoké představy Andoriel 

s Johnem. 

„Vlastně je to pochopitelné,“ řekla po pár minutách nahlas. „Asi na tobě bude něco 

zvláštního, když se dokážeš spřátelit s Wraithem.“ Přes rty se jí mihnul úsměv. „A tomu John 

Sheppard jenom těžko odolává.“ 

 

 

 

 

 



60. Staré pověsti wraithské 8 : O odchodu lidí 

Atlantis se naposledy zachvěla a Nadine do uší uhodilo ticho. Váhavě zvedla hlavu a 

trochu neochotně se rozhlédla. V její pracovně zůstal na svém místě jenom těžký stůl z kusu 

vyhlazeného mramoru u stěny proti dveřím. Právě pod ním se Nadine krčila od první chvíle, 

kdy se Město začalo třást seismickou aktivitou. Stále ještě pod stolem se přesunula z kolenou 

do sedu a notebook si položila do klína. Podívala se na něj, odložila ho nejzazšího kouta pod 

stolem a vysoukala se ven. Znovu se rozhlédla, ale nepředstavitelný chaos, ve který se 

změnila její původně pečlivě uklizená pracovna, už nevnímala. Vyhnula se popadaným 

policím, přešla do nejvzdálenějšího kouta a za cíp vytáhla z neidentifikovatelné hromady 

vínově červený polštář. Zatřásla s ním, aby ho zbavila přichycených střepů, a to samé udělala 

se stejně barevnou dekou. Obojí vzala do náruče a odnesla si to jako úlovek pod stůl. Ještě se 

vrátila pro láhev vody, která se kutálela mezi oknem a popadanými tablety. Naštěstí byla 

dobře zavřená. 

Nadine poskládala deku tak, aby si na ni mohla pohodlně sednout, polštář opřela o stěnu a 

vedle postavila láhev s vodou. Spokojeně si pro sebe kývla a přesunula se na deku. Polštář si 

urovnala za zády a znovu si na otlačená kolena položila notebook. Následné otřesy mohly 

přijít. 

Nenechaly na sebe dlouho čekat. Láhev vedle Nadine se rozklepala tak, že ji raději 

položila. Mezi zdí a Nadiným stehnem měla trochu místa na převalování, ale už Nadine 

nerušila. 

Nadine otevřela v notebooku nový list textového editoru. Zadívala se na bílou plochu a 

přemýšlela, jak začít vyprávění o dalším vývoji wraithské společnosti na Nové Veitoně. 

Usmála se. Nejlepší začátek je napsat název: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O odchodu lidí 

 

„VLPH vrací úder!“ hlásaly titulky v každých novinách na planetě Nová Veitona. 

Coran hodil místní plátek na stůl a ušklíbl se. „Už zase?“ zeptal se posměšně. 

Eldinados zvedl hlavu, očima se dotkl novin a usmál se. „Budeme mít návštěvu?“ 

Coran jenom zavrčel. Doby, kdy se bavil tím, jak přepadové oddíly marně prohledávaly 

Protilehlé hory, dávno minuly. Neustálé útoky a tvrdé odvety ho unavovaly. „Už by toho 

mohli nechat,“ prohlásil rázně a odešel z místnosti dřív, než se Eldin zmohl na odpověď. 

 

Zvláštní posílená Hlídka u Protilehlých hor dokončila další okruh. Muži v malé šatně 

odkládali výstroj a otírali si zpocená čela. Postupně procházeli dál do nízké betonové budovy, 

aby si odpočinuli před další dlouhou službou. 

„Jak dlouho ještě?“ zavrčel Thandeteus. 

„Jako bys to nevěděl.“ Velitel Ladres přehlédl své padlé vojsko a také se uložil na kavalec. 

„Tak dlouho, dokud nepřijde jiný rozkaz.“ 

„Bývalo zvykem střídat Hlídku po třech dnech,“ uvažoval nahlas Than. „A my už tady 

trčíme… jak dlouho?“ Zvedl si ruku před oči a snažil se počítat na prstech. 

„Patnáctý den,“ předběhl ho někdo ospalým hlasem. 

„Patnáct. Ani jsem netušil, že to můžeme tak dlouho vydržet.“ Than spustil ruku a zavřel 

oči. 

„Můžeme. A vydržíme ještě déle. Tak dlouho, jak bude potřeba.“ Velitel si až po chvíli 

uvědomil, že už ho nikdo neposlouchá. Všichni spali. Ani jeho oči už se dál nechtěly dívat na 

ten divný svět. Tolik se za jeho života změnil. Při té myšlence usnul. 



 

Coran zvedl hlavu. Průzkumníci se objevovali zřídka a málokdy přinesli zprávy, o kterých 

by se předtím nedočetl ve veitonských novinách. Ale tentokrát se jejich hlasy mísily, jak se 

překřikovali v potřebě co nejdřív předat všechno, co si pamatovali. 

Coran vstal od stolu s rozloženou mapou a vešel do sousední místnosti. Průzkumníci se 

k němu vrhli. 

„Hodně se snažili, abychom na to nepřišli,“ začal první, druhý mu skočil do řeči: „Nikdo 

tam nezůstal!“ Třetí se mračil a odstrkoval všechny ostatní. „Mají loď,“ prohlásil rázně, sotva 

se ocitl u Corana. 

Coran zvedl ruce nad hlavu. „Tak dost! Všichni si támhle sedněte,“ ukázal na dlouhou 

lavici podél jedné celé stěny. „Ty,“ ukázal na nejbližšího průzkumníka, „půjdeš se mnou. 

Ostatní tady počkají, dokud je osobně nepropustím.“ 

Průzkumníci bez protestů poslechli. 

Coran vešel zpátky do své kanceláře. Zůstal stát a pokynul prvnímu z průzkumníků, aby 

začal s hlášením. 

Vyslechnout všechny trvalo dlouho a zprávy, které přinesli, byly matoucí a některé i 

děsivé. Poslední průzkumník odešel a Coran si dovolil na pár vteřin zavřít oči. Bylo skoro 

k neuvěření, že se Veitoňanům podařilo před nimi něco takového tak dlouho skrývat. Zadíval 

se před sebe nepřítomným pohledem a snažil se domyslet všechny důsledky a možnosti, které 

vyplývaly z nejnovějších zpráv. V nejbližší době je bude muset předložit Wraithě i nástupci 

starého doktora Stanleyho, a chtěl mít jistotu, že podle svých možností zahrne každý aspekt 

nové situace, před kterou je lidé z Nové Veitony postavili. 

 

Doktor se jenom uchechtl. „Tak je konečně napadlo, že jsou až druzí?“ 

Wraitha se tvářila zamyšleně. „Jsou chytří,“ pokývala hlavou. „Kdybychom pokračovali 

v útocích tak, jako v posledních dvou stech letech, měli by na takové řešení nejvyšší čas.“ 

Usmála se. „Už jich moc nezbývá.“ 

Coran přešlápl a stiskl rty, aby přes ně nepřešlo nic z toho, co se mu honilo hlavou. 

„Máš něco na srdci?“ zeptal se doktor. Cokoli před ním utajit bylo takřka nemožné. 

Probodával Corana svýma temnýma očima, které neztratily nic ze své hloubky ani po 

stovkách let, kterými byl obdařen díky aplikaci vlastního výzkumu i poznatkům jeho 

předchůdců, doktorů Stanleyho a Opremota. 

Coran jeho pohled dlouho nevydržel. „Je nás málo,“ vypadlo z něj. „Noví nepřicházejí a 

problém reprodukce, pokud vím, ještě nebyl vyřešen.“ Zarazil se překvapen vlastní 

opovážlivostí, že o takovém tématu mluví před Wraithou a doktorem. 

Bledé bezvěké ženě přes rty přešlo temné zasyčení. Musela se silou ovládnout, aby 

nezlikvidovala jednoho ze svých nejvěrnějších služebníků. Zabořila se hlouběji do 

polstrovaného křesla. 

Doktor se po ní krátce ohlédl. Pro všechny se jevila jako bezcitná do sebe zahleděná a 

nepřístupná panovnice. Jenom doktor věděl, jak jí záleží na jejím vlastním druhu, kolik toho 

je ochotná obětovat proto, aby se ze stagnace a pomalého zániku stal vývoj. Zůstala jediná z 

wraithských žen schopných rozmnožování a tato výsada na ní ležela jako břemeno. 

Doktor Opremot rozpracoval mnoho možností, ale většina jich nebyla životaschopná. 

Naopak jeho lpění na určitých postupech zavedlo Stanleyho i dalšího nástupce, doktora 

Fealarse, do slepé uličky. Nedokázali většinu nových generací vzešlých z Wraithy dovést 

z vývojového stádia kokonů k dalšímu. Pokud v tom přeci jenom byli úspěšní, dospělí jedinci 

trpěli různými druhy postižení, se kterými si doktoři nevěděli rady. A žádná z nových 

generací nebyla schopna dalšího rozmnožování. Opremot se zaměřil na přeměnu lidského 

druhu v druh lidí křížených s dlouhověkým hmyzem, neplánoval samostatný rozvoj nového 



druhu. Stačilo mu prodloužit lidský věk k tak daleké hranici, jak jen to bylo možné. Nový 

druh si žádal kromě mnoha let navíc i možnost dalšího růstu. 

Poslední rozsáhlé změny, do kterých se pustil doktor Stanley, celou rasu téměř vyhubily. 

Jeho vize, že přechod od klasické lidské potravy na energii čerpanou přímo z jiných živých 

bytostí zamezí nechtěným odchylkám a mutacím, se ukázala jako smrtelná pro všechno živé 

na Nové Veitoně. Než se mu už společně s doktorem Fealarsem podařilo tuto novou cestu 

zrušit, přivedl na hranici vyhubení nejen wraithskou společnost, ale také lidské obyvatele 

Nové Veitony. Po řadě wraithských útoků se mezi Veitoňany objevily vlny vysoce 

nakažlivých smrtelných nemocí, které dokázaly vylidnit celé oblasti. Epicentra těchto 

epidemií byla až příliš často totožná s místy útoku Wraithů. Názvy jednotlivých epidemií 

mluvily jasně – Wraithský mor nebo Kletba starého Wraitha nenechali nikoho na pochybách, 

komu Veitoňané připisují vinu za své pomalé vyhlazování. I potom co útoky ustaly, protože 

wraithská generace závislá na lidské energii najednou během půl roku celá vyhynula, mezi 

lidmi dál kolovaly nebezpečné nákazy a mutovaly s každým lékařským zásahem. Až po 

úplném uzavření napadených oblastí a drastickém zásahu do léčby nakažených, se lidská 

společnost začala vzpamatovávat. Lidé přežili, ale členové nejužšího wraithského kruhu 

zasvěcených začínali ztrácet naději, že najdou řešení wraithské krize včas. Podle všech 

realistických scénářů a simulací čekal novou rasu pomalý a bolestivý zánik. Společnost se 

udržovala v chodu pouze nově příchozími. Dávno zapomenuty zůstaly děsivé krvavé rituály, 

při kterých byla většina nováčků obětována novým hmyzím mutantům nebo rozvášněnému 

davu. Noví přibývali pouze nedobrovolně z řad útočících komand. I těch bylo málo. Raději 

volili včasnou smrt, než padnout do zajetí.  

Doktor Fealars zamrkal, aby vyhnal z hlavy neposlušné myšlenky a znovu se zadíval na 

Corana. 

„To máš pravdu,“ řekl klidně. „Děkujeme za zprávy.“ Pokyn jeho ruky byl jednoznačný. 

Coran jenom kývl hlavou a rychle odešel. Zavřel za sebou dveře, udělal dva kroky 

chodbou a ještě se ohlédl. Zhluboka nabral vzduch do plic a pomalu ho vypouštěl. Věděl, jak 

blízko byl v jenom okamžiku ke smrti. 

 

Velitel Hlídky Ladres stál uprostřed široké silnice, která společně s plotem oddělovala 

Protilehlé hory od zbytku světa. Jeho muži odjeli včera před úsvitem. Potichu a obezřetně, aby 

na druhé straně plotu nic nepostřehli. Hlídková auta opatřená automatickým řízením kroužila 

po svých obvyklých trasách a budila zdání, že jsou Protilehlé hory stále střeženy s veškerou 

možnou důsledností. Dokonce byl v posledních dnech proveden i krátký útok, aby se členové 

sekty domnívali, že všechno probíhá tak, jako dřív. I kdyby něco tušili, o konkrétních 

termínech se nemohli dozvědět nic. Přesný čas exodu znalo jen velmi málo Veitoňanů. 

Ladres se podíval k temnícímu nebi. Někde nad jeho hlavou se na nízké orbitě vznášela 

obrovská generační loď. Už mnoho let se všechny síly celé Nové Veitony upínaly k jejímu 

vybudování. Stejné úsilí, jako stavbě plavidla, věnovali jeho utajení. V horách za plotem 

nesměl nikdo nic tušit. První obyvatelé planety se do vesmíru přesunuli asi před dvěma lety. 

Tehdy to byl „stálý výsadek na vesmírnou stanici“, jak uvedl tisk. Několik rodin bylo 

vybráno, aby na nich vědci mohli zkoumat dlouhodobý vliv beztíže na lidské tělo. 

Od tohoto prvního nenápadného kroku se už v médiích téměř žádné zmínky o vesmírném 

programu neobjevily. Přední místa zabíral boj Nové Veitony s jedním z jejích území. 

Protilehlé hory odolávaly všemu, co proti němu vojenské síly podnikly. Nepomáhalo 

bombardování, toxické ani nervové plyny neúčinkovaly a početné výsadky i zoufalé akce 

speciálně vycvičených jednotlivců měly za následek pouze to, že kdo překročil hranici hor, už 

se neukázal. 

Oproti tomu wraithské nájezdy na vesnice a menší města byly smrtící téměř stoprocentně. 

Lidé, kterým se podařilo vyváznout, se dali spočítat na prstech jedné ruky. 



Pravda, už celá desetiletí k žádnému takovému útoku nedošlo. Ale v lidech zůstal strach 

hraničící s panickou hrůzou. Všichni znali vyprávění o tom, že zpočátku Wraithové ve 

vesnicích a městečkách tančili. To bylo tak dávno, že se na to nikdo nepamatoval. Rčení – 

jako tančící Wraith – dostalo nový význam něčeho nedosažitelného, co patřilo do světa 

pohádek a bájí. Nikdo z žijících generací Veitoňanů Wraithy tancovat neviděl. 

Ladres stál se zakloněnou hlavou a oči mu bloudily po obloze. Neznatelně se usmál, když 

si všiml první hvězdy. Kousek nad obzorem se objevila Rosalin. Nejjasnější a nejkrásnější, 

která byla k vidění. Tak jasně zářila planeta nejblíže Nové Veitony. I kolem ní už kroužily 

veitonské sondy. Po jejich prvním hlášení ze zkoumání planety zavládlo na Nové Veitoně 

rozčarování. Rosalin nebyla obyvatelná. Krásný růžový nádech jí dávaly jedovaté plyny, které 

se po pustém povrchu hnaly rychlostí přesahující všechny druhy větrů známých na Nové 

Veitoně. Ale ani toto poznání nic neměnilo na tom, že podle krásné růžové hvězdy na obloze 

bylo pojmenováno mnoho osob i věcí. Třeba Ladresova nejstarší dcera Rosal nebo městečko 

Rostalian, kde došlo k prvnímu útoku Wraithů. 

„Takže je to pravda,“ vyrušil velitele Ladrese neznámý hlas. Trhl sebou a rychle přesunul 

pohled z nebe na místo za plotem, kde postával vysoký muž s dlouhými bílými vlasy a 

zasmušilým protáhlým obličejem. I v soumraku byla vidět jeho nepřirozeně bledá kůže 

s tmavými čárami žil. V úsměvu odhalil špičaté zuby. 

„Co je pravda?“ vyštěkl překvapený Ladres. 

„Odcházíte. Odlétáte. A přenecháváte nám celou planetu.“ Coran se stále usmíval. Neměl 

v úmyslu dát najevo zoufalství, které se ho zmocnilo, když pochopil, že neuvěřitelné zprávy 

jsou pravdivé. 

Velitel ucítil na zápěstí malý impulz komunikačního zařízení. I on se na Corana usmál. 

„Ano. Na celé planetě už nezbyl žádný člověk, kterého byste mohli zabít.“ 

„Proč?“ položil Coran otázku dřív, než se stačil zarazit. 

Ladres zvážněl. Okamžik přemýšlel, jestli má odpovědět, než řekl: „Začalo to kdysi dávno 

po jednom z vašich prvních útoků, kdy jste zabili Ylaytelu Marvers. Její kniha o hyperpohonu 

se stala tou nejprodávanější za celé veitonské dějiny a díky ní jsme se nakonec rozhodli pro 

toto řešení.“ Zadíval se Coranovi do očí. „Nechceme s vámi pořád bojovat. Máme možnost 

odejít, tak jí využijeme. Měli byste být rádi. Budete mít celou planetu pro sebe.“ 

Coran přijal Ladresův přátelský tón a ptal se dál. „Kam půjdete? Našli jste nějakou 

obyvatelnou planetu? Nemusíte mít strach, že bychom vás na ni následovali. Nemáme jak, ani 

čím,“ trochu se ušklíbl. 

I Ladres se usmál. Věděl, že Coranova poslední slova jsou pravdivá, a že může odpovědět i 

kdyby nebyla. „Nenašli. Ale víme, že tam někde,“ znovu se podíval k nebi, „určitě je. Kdysi 

přece naší předci k nějaké letěli, než se díky nehodě dostali sem. Nemohla být moc daleko.“ 

Coran se po jeho posledních slovech zadíval stranou. Hlavou mu blesklo, že by mohl 

požádat, aby ho vzali s sebou. Touha dokončit cestu, dostat se k původnímu cíli, byla vlastní 

všemu obyvatelstvu Nové Veitony. Rychle tu myšlenku zahnal. Nestál ani o bolest 

z odmítnutí, ani o soucit souhlasu. 

„Hodně štěstí,“ řekl jenom a pevně se na velitele zadíval. 

„I vám,“ kývl hlavou Ladres. Ke Coranově překvapení to znělo věrohodně. 

Tichý svist nad lesem přinutil Corana zvednout oči ve chvíli, kdy se nad stromy 

nedalekého lesa veitonské části objevilo malé vznášedlo na vzduchovém polštáři. Lehce 

dosedlo vedle velitele Ladrese a jeho dveře se posunuly, aby mohl nastoupit. 

Velitel pozvedl ruku na pozdrav a zmizel ve vznášedle. 

Coran bez hnutí sledoval, jak vznášedlo vyletělo k obloze. Jeho tvar se s výškou měnil. 

Když dosáhlo určitého bodu, v jeho zadní části se zableskly spuštěné rakety a vznášedlo 

zmizelo v jejich záři. Coran věděl, že překonalo gravitaci planety a vletělo do volného 

vesmíru. „Poslední sbohem,“ ušklíbl se. Sehnul se pro suchou větvičku a hodil ji na plot. 



Vztekle vykřikl, když při dotyku drátů zajiskřila a než dopadla na zem, vzplála jasným 

plamenem. Nic jim neulehčili, i když vypnutí generátorů napojených na plot zvládnou 

průzkumníci během pár hodin. Jejich tajné cestičky na veitonské území snad zůstaly 

neobjeveny. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nadine se zadívala na soubor před sebou. Z četby jí vyrušily hlasy ode dveří. Někdo volal 

její jméno. S hrůzou si uvědomila, že je to seržant McMaholn, kdo vede pátrací akci po 

zemětřesení. 

Otřesy skončily někdy během její myšlenkové cesty na Novou Veitonu. Ani si nevšimla 

kdy. Bez další kontroly soubor uložila a zavřela notebook. Ještě chvíli váhala, než zpod stolu 

opatrně vysunula hlavu. Uši jí nelhaly. Andrew McMaholn stál v její pracovně s rukama 

v bok a rozhlížel se. Sotva se Nadine objevila v jeho zorném poli, s výkřikem se k ní vrhnul a 

tahal ji ven. Nadine se vztyčila co nejrychleji a rázně odsunula jeho ruce, pátrající po 

případném zranění. 

„Nic mi není, seržante,“ zavrčela na něho. „Celou dobu jsem seděla v bezpečí pod stolem.“ 

Andrew se narovnal a spokojeně pokyvoval hlavou. „Konečně někdo, kdo ví, jak se má 

chovat. Gratuluji, madam. Jste jedna z mála, která přežila zemětřesení nejenom nezraněna, ale 

dokonce i zcela předpisově.“ 

Nadine zacukaly koutky úst. „Ještě něco, seržante?“ zeptala se ostřeji, než původně 

zamýšlela. 

„Jistě,“ nenechal se vyvést z míry. „Přesuňte se neprodleně do kontrolní místnosti. Jsou 

tam všichni, které se nám podařilo najít.“ S netrpělivým výrazem pak sledoval, jak se sehnula 

pro notebook a s ním v podpaží pomalu odchází. Už už měl na jazyku povel ke zvýšení 

rychlosti, ale nakonec ho spolkl. Byl hrdý na to, že alespoň někdo poslouchal jeho dobře 

míněné rady, které rozdával od svého příchodu. 

 

 

 

 

 



61. Dvakrát do stejné řeky 

Rodney McKay a Ronon Dex se s doktorkou Kellerovou vrátili ze vzdálené planety. 

Virovou nákazu se na ní podařilo zvládnout. Stejně jako hejno Wraithů, jednoho Běžce a 

zachráněnou dívenku.  

Na Atlantis zavládlo krátké období klidu. 

A John Sheppard začal jevit velký zájem o atlantskou knihovnu a jednu její pracovnici. 

Nejprve se náhodou stavil, aby Andoriel a Erin doprovodil na oběd nebo jim nabídl nějakou 

zábavu. Pak se jeho pozvání omezila na Andoriel, protože ta pokaždé odmítla, a Erin se se 

škodolibým úsměvem přidávala ke každé navržené akci. Andoriel pokračovala v odmítání 

zábavy podle Johna a John se postupně omezil na každodenní návštěvy knihovny. 

Vešel, sedl si do křesla s dobrým výhledem na pracoviště Andoriel a na kolena si položil 

tablet. Andoriel za celou dobu, kdy seděl v křesle, nezvedla oči od počítače. Vůbec netoužila 

na sebe upozorňovat. Ze začátku mu několikrát důrazně řekla, že je jeho starost zbytečná. 

Několikrát se zvedla a odešla. Její řeči nebral na vědomí a při odchodu ji následoval, ať 

zamířila kamkoli. Jenom dveře jejího pokoje ho zastavily. Zatím. John si vzal za úkol Áju 

podporovat v jejím rozhodnutí oprostit se od její  wraithské závislosti a svůj nový úkol bral 

velice vážně. 

Jednou večer se Erin zastavila před Johnem, urputně v křesle zkoumajícím rozvrh misí. 

Odpoledne slyšela Richarda Woolseyho, jak si pochvaloval, že od Johna najednou dostává 

podrobná hlášení včas, i když se v nich vyskytuje větší množství chyb, než je u plukovníka 

zvykem. Jak by ne, když při jejich sepisování zároveň sledoval nehybně sedící Andoriel. 

„Nech toho,“ řekla Erin polohlasem. 

„Čeho?“ John se zatvářil nechápavě. 

„Toho, co tady děláš. Běž to dělat jinam.“ Naklonila se k němu a tiše zasyčela: „Všechno 

jenom zhoršuješ!“ 

„Tak mi poraď,“ vyjel na ni také tiše John. „To chce takhle zůstat pořád?“ Kývl hlavou 

k Andoriel. 

Erin se po ní ohlédla. Musela přiznat, že ani jí se nelíbí, jak Ája vypadá. Bledá a s kruhy 

pod očima se bez hnutí dívala před sebe na monitor. Erin věděla, že už Andoriel díky nočním 

můrám nekřičí ze spaní. Co to bylo platné, když měla každé ráno místo toho oči červené od 

pláče. 

S povzdechem se obrátila zpátky k Johnovi a zkoumavě se na něho zadívala. 

„Co je?“ zamračil se na ni. Její pohled se mu vůbec nelíbil. Z takových pohledů vznikaly ty 

největší problémy. 

Erin už neřekla ani slovo, ale kývla na něj a vyšla ze dveří. 

John ještě chvíli zíral na tablet a pak se vydal za ní. Vyšel na chodbu a rozhlédl se. Erin 

zrovna mizela za vzdáleným rohem. Trochu přidal, aby ji dohonil. 

Andoriel zvedla hlavu, jakmile se za ním dveře zavřely. S hlubokým nádechem vstala a 

protáhla se. Chyběl jí pohyb. Ze stálého vysedávání před obrazovkou jí tuhly svaly a měnily 

se v nepoddajnou rosolovitou hmotu. Záda s ní už dávno nemluvila. Projevovala se jenom 

ostrou bolestí, vystřelující z kteréhokoli místa okolo páteře. Do tělocvičny nemohla. 

Sledovací pes Sheppard jí byl v patách a kdykoli k dispozici. Její vroucné přání, aby vlajkový 

tým Atlantis poslali na zajímavou misi, kde by se chtěli zdržet co nejdéle, se stále neplnilo. 

Kromě pár krátkých výletů se John držel ve Městě. 

Zvedla ruce nad hlavu a vytahovala se na špičky. Záda její pohyb ohodnotila dalším 

dloubancem, ale hluboký předklon, kterým pokračovala, přijala příznivě.  Andoriel přecházela 

po knihovně mávajíc rukama kolem sebe a přemýšlela, jak přesvědčit Johna, že o jeho pomoc 

nestojí. 

Chodila po místnosti sem a tam a cukla sebou při zvuku otevíraných dveří. 



Radek Zelenka stanul na prahu a nahlížel dovnitř. Uviděl Andoriel a kývl na ni. Přesvědčil 

se, že je knihovna jinak prázdná a počkal, až se za ním zaklaply dveře. 

„Jdu ti udělat návrh,“ zašeptal vesele. „Od doktora Woolseyho jsem dostal povolení 

k návštěvě pevniny. Pilota si mohu vybrat sám.“ Zadíval se na Áju. „Měla by sis něco sbalit. 

Je to tak na týden.“ 

Andoriel se usmála. Les, vzduch, let Jumperem, společnost milého Radka a hlavně – žádný 

John se starostí o její psychický stav. 

 

„Můžeš mi říct, co to děláš? Proč nenecháš Andoriel na pokoji?“ Erin stála na opuštěné 

terase s rukama v bok a mračila se na Johna. 

„Vždyť to víš,“ pokrčil rameny. „Snažím se pomoci. Jako vždycky.“ Zatvářil se jako 

hodný strýček a zamrkal. 

Erin se na něj zadívala s úžasem. Chvíli jí jeho chování zůstalo záhadou. Pak pochopila. 

„Ty ses nikdy nemusel moc snažit, co?“ Její otázka zněla jako obvinění. 

John znovu pokrčil rameny a uhnul očima. Měla pravdu. Většinou mu stačilo se jenom 

podívat, projevit trochu zájmu, a ženy mu končily v náruči. Že se to nestalo s Andoriel ho 

mátlo, popuzovalo a lákalo. 

„Ničeho nedosáhneš,“ potřásla Erin hlavou. „Nech to plavat.“ 

John na to nic neřekl. Opřel se dlaněmi o zábradlí a zadíval se nad moře na noc ozářenou 

světlem hvězd. Na rtech se mu objevil malý zamyšlený úsměv. 

Erin ještě počkala, jestli přece jenom nepotvrdí nebo nevyvrátí její návrh na ústup. 

Ticho se protahovalo. 

John se s nádechem narovnal. Otočil se, ale Erin už na terase nebyla. 

 

Andoriel se prodrala křovím. Zastavila se a vytahovala z rukou tenké lámavé trny. Sykala u 

toho bolestí a zlostí. Ale zlost mohla mít jenom sama na sebe. Podle doporučení Radka i tří 

vojáků, které dostali ku pomoci a na ochranu před případným nebezpečím, se měla držet 

v dohledu tábora. 

Radek měl práce nad hlavu, ale její pomoc nechtěl. S vojáky rozmístili po okolí přístroje 

na zachycování výbojů energie. Už několikrát za poslední týdny v této oblasti došlo ke 

zvláštním energetickým jevům a Radek Zelenka dostal povolení je prozkoumat. 

Ája se toulala v lesích a zacházela stále dál a dál. Třetí den se podrápaná od trnů ocitla na 

malé mýtině uprostřed lesa. Stála na jejím dolním okraji a u nohou jí cinkal potok.  Dal se 

překonat jedním delším krokem. O kousek výš na mýtině vymlela voda tůňku v místě, kde se 

půda narovnala před skokem na malý přírodní práh. 

Andoriel došla k tůňce, ponořila do ní ruce a přitiskla je pod vodou k sobě. Zakázala si 

vzpomínat a prudce se zvedla. Mokrými prsty si přejela po tváři a po zátylku. Rychlým 

krokem se vydala dál. Konec mýtiny proběhla a bez dechu se zastavila na obdélníku 

vybetonované plochy pod prvními stromy. 

„Zatraceně!“ vykřikla z plných plic. 

Ve vzduchu se zachvěla hudba. Andoriel se zdálo, že přeběhla po obvodu mýtiny a zatočila 

se jí kolem těla. Zatahala jí za nohy jako stříbrná stuha plná not. Ája udělala pár valčíkových 

kroků a zatočila se s rukama nad hlavou. Zůstala stát a rychle se podívala do vlastních 

pootevřených dlaní. Po prstech jí přeletěl stín mraku a znovu zazářilo slunce. 

„Co se to tady děje?“ zamračila se, spustila ruce podél těla a zavřela oči. Pomalu a 

s rozmyslem počítala. Přinutila se zůstat v klidu, dokud nedošla do padesáti, pak teprve oči 

otevřela. 

Mýtina byla plná vyschlé trávy. Z potoka zbyla jenom světlejší šňůrka písku a z taneční 

plochy pár napůl rozpadlých ztrouchnivělých pařezů. 



Andoriel se rozhlédla, aby se zorientovala, a nejkratší cestou vyrazila k tábořišti. Na právě 

objeveném místě si s ní její paměť hrála a vyvolávala vzpomínky nejen na posledních pár let 

v galaxii Pegas, ale i na dobu mnohem vzdálenější, kdy se sestrou jako malé rády chodily do 

blízkého lesíka. Nad malým paloukem byl taneční parket vylitý betonem. Kdysi se tam 

pořádaly letní taneční zábavy. A, jak si vzápětí uvědomila, bylo to také místo, které ukázala 

Wraithovi při čekání na vhodný okamžik k útěku z geniiského vězení. 

„Zatraceně, kruci, sakra,“ šeptala si ještě dlouho cestou do tábora. Jako by nestačily 

probdělé noci. Na té louce se jí živě promítaly vzpomínky, na které se snažila zapomenout. 

„Kde jsi byla?“ přivítal ji Radek. Nos měl téměř přilepený k tabletu a prsty mu kmitaly na 

klávesnici notebooku odloženého vedle. „Přišla jsi o zajímavý úkaz,“ pokračoval, aniž by na 

ni pohlédl. 

Naklonila se mu přes rameno. Údaje vypadaly zajímavě, ale nejzajímavější pro ni byla 

lokalita, kde se energetické výboje spojovaly. Jestli se dobře dívala, bylo to nad malou 

světlejší ploškou v tmavé zeleni lesa. 

Další den tam byla znovu. Nechápala, proč to dělá. Ta mýtina ji přitahovala jako magnet. 

Slunce sálalo z bezmračné oblohy a suchá tráva byla měkká a poddajná jako matrace. 

Andoriel se do ní položila. Prsty její ruky se dotkly vyschlé stružky a hrábly do písku. 

Vlhce k nim přilnul a pak ho odplavil pramínek vody. Ájiny prsty narazily na pevný předmět. 

Nezvedla hlavu, ani neotevřela oči. Jenom sevřela malý kulatý kamínek a nechala proud 

vysněného potoka, aby ho očistil od všeho, co se na něj nachytalo. Otáčela ho v dlani a 

představovala si, jak se leskne a v prudkém slunci a hraje všemi barvami. 

Na obličej jí dopadla sprška vody. 

Usmála se. 

„Jezírko je hluboké hned od kraje,“ řekla polohlasem. Nečekala žádnou odezvu. 

Někdo ji vzal za ruku. Úsměv jí zmizel ze rtů. Otevřela oči a sedla si. 

„Přiletěl jsi na kontrolu?“ zeptala se klidně. Vytáhla Johnovi ruku ze sevření a trochu se 

odtáhla. 

„Žádné jezírko jsem nenašel. Kde je?“ rozhlédl se. „V táboře mi řekli, že se touláš sama po 

lese. To není zrovna dobrý nápad, když uvážíme, co se tady děje.“ 

Objala si rukama kolena a položila na ně tvář. 

„Proč jsi přišel?“ zeptala se. 

„Na kontrolu?“ navrhl. Vstal a natáhl k ní ruku. „Ukážeš mi to jezírko?“ 

Zaváhala, ale pak se nechala vytáhnout do stoje a rozhlédla se. S povzdechem jí klesla 

ramena. Zavrtěla hlavou. 

„Bylo někde jinde.“ Otočila se k Johnovi. „Už je to dávno. Vrátíme se.“ Vydala se loukou 

k tábořišti. Nevšimla si světlejšího kruhu v trávě a vkročila na něj. Johnovi se na tom místě 

něco nezdálo. Vzduch kolem Andoriel se podivně zachvěl a rozmazal její obrysy. John 

vykřikl, vrhl se k ní a pod jeho váhou oba spadli na zem. 

„Co děláš?!“ ječela Andoriel a snažila se ze sebe Johna shodit. Ruce se jí zastavily na jeho 

ramenou a nehty mu zaryla přes triko až do kůže. Let trval déle, než očekávala a nekončil na 

půdě mýtiny, ale mnohem níž. 

Dopadli tvrdě na bok. Kolem byla neproniknutelná tma. 

„Johne?“ řekla pomalu. Povolila stisk. 

Plukovník Sheppard zamručel, třel si paže a přemýšlel, jak dlouho se na nich udrží nově 

vzniklé šrámy. 

„Ale něco podobného už tady snad bylo, ne?“ pokračovala Ája. Cítila, jak se John vedle ní 

zvedá. Když se jí dotkla jeho dlaň, zachytila se jí a vstala také. Druhou ruku natáhla před 

sebe. Pomalu ji posouvala do strany a snažila se vycítit prostor kolem nich. V lese se jí to 

dařilo. Se zavřenýma očima a rozpaženýma rukama se otáčela a k pobavení a zděšení 

společnosti určovala polohu prázdného prostoru stejně tak snadno, jako pozici stromů a keřů. 



V naprosté temnotě se dotkla Johnova lokte. 

„Zůstaň, kde jsi,“ řekla tichounce. Její hlas se rozléhal, aby v dálce zanikl bez ozvěny. 

Otočila se dvakrát kolem dokola, než udělala dva kroky a zastavila se před ovládací 

deskou. Pod jejím dotykem se deska váhavě a jenom napůl rozsvítila. Andoriel se usmála. 

Byla to jedna z antických konzol. 

Jako na pokyn se rozzářila i světla v dlouhé podzemní chodbě. 

John a Andoriel se rozhlíželi. Žádné informace se jim nepodařilo vyvolat, jenom slabě a 

nepravidelně blikající pásek světel na podlaze je pobízel chodbou dál. 

Andoriel se tázavě podívala na Johna a po jeho přikývnutí oba vykročili naznačeným 

směrem. 

 

„Bylo to tady,“ vrčel Radek Zelenka a otáčel se na pasece kolem dokola. „Tady se objevil 

ten největší výboj. A tady taky zmizel plukovníkův signál. Měl tu být s Andoriel, sakra! Tak 

kde jsou?“ 

Tři vojáci se rozběhli suchou trávou s detektory života v rukou. 

„Nic,“ hlásili postupně, jak se vraceli po propátrání okolí. 

„Nic?“ mračil se Radek. „Ani cestička z drobečků? Tak hledejte třeba Perníkovou 

chaloupku. Jen tak se přece ztratit nemohli.“ 

„A nebyl tady zase ten -,“ začal jeden z vojáků. Zarazil se pod Radkovým pohledem. 

„Jasně,“ hlesl. Spuštěné citlivé přístroje by jistě zachytily takovou maličkost, jako je 

prolétající wraithská Šipka s nevítanou návštěvou. 

 

„Ne. Opravdu mi to nic nepřipomíná.“ John stál uprostřed laboratoře na konci chodby 

s rukama v bok. Postupně se rozsvěcující přístroje okolo stěn se mu mihotavou září odrážely 

v obličeji a zvýrazňovaly jeho ironický pohled. 

Samozřejmě věděl, co kdysi Antikové v laboratoři zkoušeli. Jednotlivé prvky ovládání mu 

byly příliš známé. Stejně tak jako je poznala Andoriel. Oba trávili lety s Jumperem tolik času, 

že jeho neurální rozhraní znali do všech podrobností. 

„Ani mně ne,“ zvedla Andoriel jeden koutek v pokusu o nenápadný škleb. „Ale teď mě víc 

zajímá, jak to celé vypnout a vypadnout odtud.“ 

„Zkusíme to tudy,“ ukázal ke dveřím na druhé straně laboratoře. 

Další dlouhá chodba, z jedné strany pravidelně přerušovaná zamčenými dveřmi, končila 

rozlehlou místností. Zřejmě to bývala jídelna. A tím cesta končila. 

Beze slova se otočili a vydali se zpátky. Zkoušeli každé dveře ústící do chodby, až 

k laboratoři, která se ještě stále mihotala slabě svítícími ovladači. 

„A co tohle?“ ukázala Ája na nenápadný panel u dveří. Byl o polovinu menší, než všechny 

ostatní a lišil se od nich i tvarem. 

Sklonila se nad ním a začetla se do antických nápisů. 

John přecházel kolem ostatních přístrojů, až skončil u Andoriel. 

„Moc slibně to nevypadá,“ zamumlala. Ustoupila a otevřela dveře do chodby, odkud přišli 

po svém pádu. 

I tam byla po jedné straně řada dveří. A jako v minulé chodbě byly všechny zamčené. 

Všechny až na jedny. 

Andoriel už ani nedoufala, že by k něčemu takovému mohlo dojít, a za jejich kliku vzala 

dost ledabyle. Při stisku se do dveří opřela a – proletěla do temné místnosti za nimi. 

Její vyjeknutí se rozlehlo chodbou a zmlklo, když se za ní dveře zavřely. 

John se s hlasitou procítěnou kletbou vrhnul do místa, kde Andoriel zmizela. Pozdě. Klika 

na jeho dotyk nereagovala. Zůstal stát uprostřed chodby a na všechny strany se rozléhal jenom 

jeho vzteklý křik. 

 



„Jo. To by mohlo být ono. Asi.“ Radek obcházel světlejší kruh suché trávy a toužil po další 

ruce, která by nedržela některý z přístrojů, a mohl by se s ní podrbat ve vlasech. 

Spolu s ním tam už nebyli jenom tři vojáci z původního doprovodu, ale také Teyla, Ronon 

a Rodney. Zvlášť z toho posledního měl Radek radost. Jestli se Rodneymu podaří vyluštit 

další záhadu, nebude s ním zase aspoň týden k vydržení. Ale kdyby se mu povedlo najít 

plukovníka Shepparda a Andoriel, Radek s potěšením překousne všechny jízlivé poznámky 

doktora McKaye. 

Bohužel, nález odlišné plochy na palouku uprostřed lesa bylo to jediné, co se jim dosud 

podařilo najít. Nedokázali zjistit, jestli má kruh nějaký vztah k energetickým výbojům, 

vyskytujícím se v okolí, nebo ke zmizení Johna a Andoriel. 

Radek se zhluboka nadechl, změnil nastavení senzorů a začal další pomalý okruh kolem 

vytyčeného místa. Od chvíle, kdy přišli na palouk, slabě mrholilo. Počasí si tuto chvíli 

vybralo na svou změnu: Mrholení vystřídal drobný, hustý a ledový déšť. 

 

Andoriel seděla ve tmě a tiše si pro sebe skřípala zuby. Nemohla pochopit, jak se téměř 

stejná věc může tak často opakovat. Zase zavřená místnost a zase John za jejími dveřmi. 

Temnota byla naprostá. Neviděla ani proužek světla pode dveřmi, ani zablikání nějakého 

přístroje, který by reagoval na její antický gen. 

Přitáhla si kolena k bradě a zavřela oči. Ne, že by to bylo potřeba. Ale bylo to jednodušší, 

než se pořád snažit zachytit nějaký obrys. 

Pár minut seděla bez pohnutí. Jenom slabé chvění límce její rozhalenky značilo, že jí ještě 

pořád tluče srdce adrenalinem poháněné k vyššímu výkonu. 

„Světlo,“ řekla nahlas. Se zatajeným dechem čekala, jestli se jí za zavřenými víčky 

rozední. Vydržela nehybně sedět další vteřinu, než pomalu otevřela oči. 

Tma jí nepřipadala tak definitivní a nekonečná. Sice nedokázala odhadnout, nakolik její 

zrak přivykl a nakolik přibylo světla, ale rozhodující bylo, že dokázala určit dveře. 

Za pár dalších okamžiků to bylo zase jasnější. Místnost, kde se ocitla, postupně získávala 

tvar a její zařízení začalo vystupovat. 

Světelný panel na zdi měl málo energie, ale její zbytek stačil k tomu, aby se Ája 

zorientovala. Vstala. 

Pokoj byl malý a velice jednoduše zařízený. 

Neprohlížela si ho dlouho. Klika odolala jejím dvěma pokusům o otevření, než s tichým 

lupnutím povolila. Ája sotva stačila uskočit před otvírajícími se dveřmi, když do pokoje vrazil 

John. Dveře jí sice nezasáhly, ale rozběhnutému Johnovi už se vyhnout nestačila. Ztratila 

rovnováhu a pod tíhou jeho těla padala vzad. Ani on pádu nedokázal zabránit. Cítila, jak ji 

objal a pootočil. 

Z dlouho nepoužívaných polštářů se zvedl oblak prachu. 

Pokoj byl tak malý, že se dvěma delšími kroky dalo přejít ode dveří k lůžku. 

A tam také skončili. Andoriel hlavou těsně minula pelest a zapadla mezi lůžkoviny. Hekla, 

když na ni dopadla váha plukovníka. Prach zavířil pokojem a začal si hledat nová místa 

k usednutí. 

„Jsi v pořádku?“ John se Áje zblízka díval do očí. 

„Budu,“ vydechla, „až -,“ chtěla pokračovat, ale zarazil ji záchvat kašle. Jednu ruku měla 

před obličejem a druhou odstrkovala Johna, aby se mohla volně nadechnout. 

„Nezdá se ti to divné?“ zeptala se sotva se jí podařilo dostat z vězení mezi lůžkem a 

plukovníkem. 

Stáli s Johnem uprostřed pokoje a otevřenými dveřmi padal k jejich nohám pruh světla 

z chodby. Panel v místnosti už vzdal svůj boj o energii a potemněl. 

„Zdá,“ pokýval John hlavou. „Vždycky někam spadneš a skončíš mi v náruči.“ 

„Tak se kolem mě přestaň motat,“ zavrčela. „Klidně si budu padat sama.“ 



„Tak proto,“ řekl John zamyšleně. 

„Co?“ Ája se na něj mračila. Prach ji stále nutil ke kašli a zrovna si uvědomila, že si ráno 

zapomněla vzít lék na alergii. Sotva jí to blesklo hlavou, rozkašlala se ještě víc. 

John potřásal hlavou a kolem úst se mu objevil trochu škodolibý úsměv. 

„Možná mají Wraithové nějaký skrytý ochranitelský pud,“ začal rozvíjet teorii, která ho 

právě napadla. „Proto tě ten z geniiského vězení tak vyhledává. Ví, že tě vždycky bude moci 

zachránit před tvými zbrklostmi.“ 

„Johne Shepparde, tobě to opravdu myslí za roh,“ protočila Andoriel oči. „Kdyby něco 

takového měli v povaze, byla by tato galaxie plná zachráněných lidí a Wraithové už dávno 

vlastní vinou vyhynuli.“ 

„No, tak možná -,“ nedal se John. 

„Možná bychom mohli vypadnout,“ skočila mu Andoriel do řeči. Vyšla na chodbu a rázně 

přistoupila k dalším dveřím, které ještě nevyzkoušeli. 

John ji následoval, ale občasný uštěpačný pohled si neodpustil. 

Ája to věděla a pevně stisknutými rty bránila sama sobě v hlasitých protestech. Nechtělo se 

jí rozebírat Johnovy scestné teorie. 

 

„Pořád nic,“ hučel Rodney McKay. Své pátrání rozšířili od počátečního výraznějšího 

kruhu suché trávy všemi směry do vzdálenosti asi padesát metrů a stále se jim nedařilo najít 

žádnou stopu ani po Johnovi ani po Andoriel. 

Radek už nějakou dobu seděl v centru podezřelé oblasti a bez pohybu zíral na tablet na 

svých kolenou. Na poznámky a dotazy okolí reagoval jenom zamručením nebo vůbec ne. 

„Rodney!“ vymrštil se a zamával tabletem nad hlavou. „Asi to mám.“ 

Rodney trochu povytáhl obočí a šel se podívat, na co jeho kolega přišel. Poznámky o 

průměrné a nadprůměrné inteligenci zatím ponechal stranou. 

 

“Johne?“ Ája stála nad panelem, který objevili v chodbě hned po svém nedobrovolném 

přistání. „Řekla bych, že jsem něco našla.“ Ukázala na jedno místo desky.  

Plukovník se soustředěně zadíval na označený bod. 

„Že by to bylo tak jednoduché?“ pochybovačně potřásl hlavou, ale natáhl ruku nad 

nejbližší vyčnívající destičku. „Ještě moment,“ zarazil se a znovu si prohlédl celý panel. 

Sehnul se a odstranil kryt nad místem s ovládacími krystaly. Ája vydechla překvapením. 

Některé na první pohled nefungovaly vůbec, jiné sotva poblikávaly. John se váhavě dotkl 

jednoho z nich. Se slabým lupnutím zapadl do správné pozice a rozzářil se. 

Andoriel Johnovi položila ruku na rameno „Jedno po druhém,“ zašeptala. Stoupli si vedle 

sebe a pomalu a s rozmyslem upravovali nejprve polohu ovládacích destiček na panelu a pak 

krystalů. 

Trvalo jim dlouho, než došli ke konci. S posledním pohybem zaváhali, podívali se na sebe 

a Andoriel zvedla ruku, aby se Johna chytila za rukáv. Nechala ho, aby poslední krystal 

pootočil do správné polohy a zavřela oči. 

 

„Pozor!“ zavolal Ronon, chytil Rodneyho i Radka za ramena a odtáhl je stranou. 

Nad světlejším kruhem se zachvěl vzduch jako v parném létě. Lidé kolem zamrkali, aby 

lépe zaostřili na trsy polehlé trávy. Vzduch se chvěl stále víc a vystupovaly z něj nové tvary. 

Trvalo to celé sotva pár vteřin. 

Uprostřed kruhu stál John Sheppard, pevně svírající Andoriel kolem ramen. 

Sotva pod nohama ucítila zem, zvedla hlavu. 

„Kruh se uzavřel,“ řekla. Rázným pohybem ze sebe shodila Johnovy ruce a ustoupila 

z jeho dosahu. 

 



„Nevěřila bych, že je něco takového možné zažít dvakrát a ještě tak rychle za sebou,“ 

vyprávěla Ája další den Erin. Stály na své oblíbené terase Atlantis, opíraly se o zábradlí a 

upíjely z velkých hrnků plných kávy. 

„Zase jsem byla někde zavřená v místnosti a John se mě snažil dostat ven. Zase jsem se ho 

musela chytit, abychom se z průšvihu dostali oba dva a zase si neodpustil hloupé řeči.“ 

Povzdechla si. „A přitom to všechno začalo tím zemětřesením před nedávnem. Díky němu se 

uvolnily krystaly v hlavní ovládací desce toho zařízení. Jeho energie se dostala na povrch 

krátkými záblesky, které nedokázal odstínit zbytek ochranného štítu. Ty energetické výboje 

zachytil Radek Zelenka a letěli jsme je prozkoumat. Kdo mohl tušit, že si prvotní výzkum 

neurálního rozhraní pro Jumpery najde moji hlavu, aby mi v ní smíchal vzpomínky do guláše, 

a nakonec nás s Johnem pozve na návštěvu? Díky našemu malému podzemnímu 

dobrodružství je ta laboratoř už úplně mrtvá. Radek říkal, že by jí nepomohlo ani připojení k 

ZPM. A proč se vůbec pokoušet o její zprovoznění? Neurální rozhraní u Jumperů funguje 

dobře. Prvotní testování pro nás nemá žádný význam, když máme správné postupy a výsledky 

uložené v databázi Města.“ 

Zmlkla. Za Erin zahlédla pohyb. Blížil se John. 

Prošel kolem nich s pozdravem, ale než minul Andoriel sklonil se k jejímu uchu: 

„Třeba to není všeobecná vlastnost. Třeba je to jenom jeho úchylka,“ zašeptal a rychlým 

krokem odcházel. 

„Ty jsi taky úchylný, Shepparde!“ rozkřikla se Ája a mrštila po něm hrnkem s právě 

dopitou  kávou. Uhnul na poslední chvíli. „Nech mě konečně na pokoji!“ ječela dál, i když už 

se smíchem zmizel za nejbližším rohem. Naklonila se, aby se přesvědčila, že skutečně odešel, 

a pobaveně se zakřenila na Erin. Před Johnem se ovládala v obavě, aby si její přirozenou 

přátelskost nevysvětlil po svém, ale před kamarádkou mohla dát najevo, že se 

plukovníkovými poznámkami dobře baví. 

Erin se rozesmála, až jí prázdný hrnek vypadl z rukou. Vlna tříštící se o bok Atlantis se 

v posledním vzepjetí natáhla po letícím hrnku a na jeden ráz ho spolkla. 

 

 

 

 

 

 



62. Attero 

 „Proč ona letí a já ne?“ John vypadal hodně rozzlobeně. 

Doktor Woolsey naopak zachoval klidný hlas i tvář. „Protože si ji ten Wraith osobně 

vyžádal. Jestli mě paměť neklame, byl jste to vy, kdo tuto dohodu s Wraithem uzavřel. Čím 

méně bude účastníků jednání, tím jednodušší bude protokol a rychleji se na něčem 

dohodneme. Ostatně,“ pousmál se, „co se wraithského protokolu týká, myslím, že Andoriel je 

na něj stále ještě odbornice. Vždyť je jedna z mála newraithů, která ho zvládla pod vedením 

jednoho z nich. Ne-li vůbec jediná.“ 

Lehce jsem se uklonila. Chvála od Richarda mě hřála. Byla vzácnější šafránu a rozhodně 

se jí nedostávalo všem. Oficiální jednání s Wraithy o retroviru, která kdysi doktor Woolsey 

přerušil z pověření Mezinárodní komise, mohla pokračovat, i když v menším měřítku. 

„Potřebuji vás tady, Johne,“ pokračoval doktor. „Někdo tu musí velet a vy jste na to ten 

nejpovolanější. Spoléhám se na to, že to tady zvládnete všechno včetně návštěvy Daniela 

Jacksona. Všiml jsem si, že z něj doktor McKay není zrovna nadšený.“ 

John stiskl rty, aby sám sobě zamezil v dalších námitkách. Zamračený pohled na mou 

stranu si ale neodpustil. Pro jistotu jsem se na něj nedívala. Mohl by poznat, jak ráda bych 

s ním měnila. 

Na své první setkání s Acem po svém rozhodnutí zůstat s lidmi jsem se vůbec netěšila. 

Nevěděla jsem, jestli mám z jeho strany očekávat další útok, nezájem nebo nějakou jinou 

podivnou wraithskou reakci. Při pomyšlení na to, že ho znovu uvidím, se ve mně všechno 

nervózně svíralo. 

John mi na klidu taky moc nepřidával. Sice už přestal s neustálým hlídáním, ale pořád se 

snažil mi nenápadně najít zábavu. 

Neubránila jsem se úsměvu, když jsem si uvědomila, že jeho rozhořčení má něco 

společného také s tím, že se s „tím Wraithem“ zase uvidím. Plukovník Sheppard se možná 

obával toho samého, čeho jsem se bála i já: Až se znovu ocitnu ve wraithské společnosti, celé 

moje rozhodnutí se rozsype jako domeček z karet. 

John si mého výrazu všiml. „Tak tedy – šťastnou cestu,“ řekl studeně. Otočil se a vyběhl 

po schodech nad prostranství s Branou. 

Na vymezeném prostoru nás zůstalo jenom pár. Počet členů vyjednávacího týmu byl 

omezen na úplné minimum. Ani já bych do něj nepatřila, kdyby si mě protistrana jmenovitě 

nevyžádala. Po našem posledním setkání jsem si marně lámala hlavu, proč to Ace udělal. 

Doktor Woolsey nás přeletěl pohledem, kývl a dotkl se komunikátoru v uchu. „Plukovníku 

Caldwelli, jsme připraveni.“ 

Obklopilo nás bílé světlo, Atlantida se rozplynula a my stáli na palubě vesmírné lodi 

Daedalos.  

„Vítejte na palubě,“ řekl Stephen Caldwell z velitelského křesla a vstal, aby si podal ruku 

s Richardem. „Do setkání s tou druhou lodí zbývají asi tři hodiny. Pokud tedy vyrazíme 

hned,“ obrátil se na ženu u jednoho z ovládacích pultů. Kývla hlavou a stručně ohlásila: 

„Opustili jsme orbitu a přecházíme do hyperprostoru.“ 

„Posádka vám ukáže jednací místnost i kajuty, kde si budete moci odpočinout, než 

dorazíme na místo setkání,“ pokračoval velitel Daedala s očima přilepenýma k údajům na 

malé obrazovce před sebou. 

 

Tři hodiny na palubě Daedala plynuly k uzoufání pomalu. Kajuta, kterou mi nabídli k 

odpočinku, byla společná se dvěma členkami stálé posádky vesmírné lodi a nikterak mě 

nenadchla. Ani její trvalé obyvatelky nebyly mou přítomností zrovna nadšeny, i když se 

zdržely všech připomínek. Stručně jsem se jim představila a vydala jsem se prohlédnout si 

okolí. Z plukovníkovy řeči jsem sice pochopila, že bychom se nejspíš neměli toulat po 



plavidle sami, ale na Daedalovi jsem předtím byla jenom na rychlé prohlídce, tak jsem se 

rozhodla trochu si rozšířit obzory. Za pár minut už jsem si užívala pomalou procházku 

lodními chodbami a trochu se rozhlížela. Nic mě nezaujalo natolik, abych se u toho zastavila a 

začala se ptát. Po dvou hodinách jsem skončila před společnou kajutou a s povzdechem jsem 

vstoupila. Jedna z žen se ukládala ke spánku před náročnou směnou, další si četla a ani 

nezvedla oči, když jsem vešla. 

Sedla jsem si na zem ke zdi a zavřela oči. Na nějaké hluboké soustředění nebo meditaci 

jsem neměla dost klidu. Cizí prostředí, neznámí lidé a podivné zvuky mi bránily se úplně 

uvolnit. Přistihla jsem se, že jsem pořád připravená k útěku. Ty pocity mě mátly. Takové jsem 

nezažívala ani v prvních dnech na wraithské lodi. Začala jsem pátrat po důvodu svého neklidu 

a brzy jsem ho našla. Ronon Dex chodil v nedaleké kajutě jako šelma v kleci. Na jeho 

svérázné projevy jsem nebyla schopná si zvyknout. Na jednu stranu řešil vzniklé situace 

s jednoduchostí a lehkostí pravěkého lovce a na druhé straně měl v sobě stále tolik rozporů, až 

jsem někdy pochybovala, že je dokáže zvládnout. Po návštěvě planety, kde Džita vyléčila 

Nicholase Montgomeryho, se Ronon uklidnil. Alespoň částečně. Ale nové prostředí na lodi 

v něm zase probudilo Běžce. 

Oddechla jsem si, až když odcházel s Jennifer Kellerovou do jídelny. Oči jsem neotevřela. 

I tak jsem věděla, že mě žena, která si četla, pozoruje. Romantický příběh jí ležel na klíně a 

vůbec nesplňoval její očekávání.  

„Vyzkoušejte paní Devereaux,“ řekla jsem polohlasem. „Moje nejoblíbenější kniha od ní 

se jmenuje Rytíř ve zlaté zbroji. Až se vrátíme na Atlantis, najdu vám ji v knihovně.“ Přes rty 

se mi mihnul spokojený úsměv. „Konečně je tam místo i na beletrii.“ 

„Děkuji,“ uslyšela jsem její hlas a tiché klapnutí zavírané knihy. „Myslím, že máte pomalu 

čas se začít připravovat,“ dodala váhavě. 

„To já děkuji.“ Otevřela jsem oči a rychle se zvedala.  

U dveří jsem se srazila s Richardem Woolseym.  

„Tak,“ nervózně si mnul ruce, „už nám to začíná. Připravená?“ Přejel mě pohledem. 

„Vypadáte -,“ zarazil se.  

„Jako obvykle,“ doplnila jsem ho. „Není proč se vzrušovat. Nic nám nehrozí, pokud 

budeme dodržovat jednoduchá pravidla.“ Usmála jsem se na něj. „Nechoďte k nim moc 

blízko a nepodávejte jim na přivítanou ruku.“ 

Odkašlal si. „Tak blízko se k nim, doufám, nikdy nedostanu.“ 

Povzdechla jsem si. „To měl být vtip, doktore. Nemyslím si, že byste něco z toho chtěl 

doopravdy udělat.“ 

Plukovník Caldwell s doktorkou Kellerovou se vynořili za nejbližším rohem a připojili se 

k nám. Jeden z přistávacích portů stíhaček byl vyklizen pro přílet malé wraithské přepravní 

lodi. U jeho vstupu už postávalo několik vojáků na stráži. 

„Právě přistáli, pane,“ hlásil jeden z nich. Pohledem přejel naši malou skupinku a jeho 

průzračně modré oči se zastavily na mé tváři. Přes rty mu přeběhl úsměv a pozvedl ruku na 

pozdrav.  

Až po pár vteřinách mi došlo, že ho znám. Právě před chvílí jsem na něj dokonce myslela. 

Nicholas Montgomery. Kapitán, který na Atlantis moc dlouho nepobyl, než ho převeleli na 

Daedalos. 

Kývla jsem mu na pozdrav. Na dobu, kterou trávil ve Městě jako člen jeho osazenstva, 

jsem nevzpomínala ráda. Erin se těžce vzpamatovávala z doktorovy smrti a nic na tom 

nezměnilo ani to, že podle jednoho staříka, ze kterého po několika staletích zbyla jenom 

rozpadající se kostřička, neměla být vůbec člověkem (Velétos). A nedávný návrat doktora 

Becketta v podobě jeho klonu staré rány jenom rozjitřil. 



Zůstala jsem s Jennifer trochu pozadu. Plukovník s doktorem Woolseyem měli tu 

pochybnou čest přivítat na palubě Daedala wraithskou delegaci. Její přítomnost jsem cítila 

jasně a zřetelně skrz uzavřené dveře hangáru. 

„Na tohle si nikdy nezvyknu,“ zašeptala vedle mě Jennifer. 

„Na co?“ zeptala jsem se překvapeně a rozhlédla se po zcela normálně vypadající chodbě 

vesmírné lodi. 

„Na ně,“ kývla hlavou ke vstupu právě, když se dveře otevřely a vešel vysoký bledý 

Wraith s několika svými důstojníky. Ace. Přejel nás očima a zastavil se. 

„Vítejte na pozemské lodi Daedalos,“ řekl Caldwell. Wraith kývl. 

„Dnes je významný den,“ začal doktor Woolsey. 

„Jistě,“ přerušil ho Ace. „Proto bychom měli co nejdříve přejít k věci.“ Vykročil směrem 

do lodi. Šel jako první a choval se, jako by mu patřila. Jenom nepatrné pohyby jeho hlavy mě 

ubezpečily, že by uvítal nějaký ukazatel směru. Jennifer lehce pokynul hlavou a na mě se 

skoro nepodíval. 

Nechápala jsem to a právě jsem dostala zlost. To on mě chtěl při jednání. Rychle jsem 

vykročila za ním, propletla se mezi jeho wraithským doprovodem a srovnala s ním krok. Ještě 

pár metrů jsem ho nechala tápat, počkala jsem, až na nejbližší křižovatce zaváhá, a širokým 

gestem ho navedla na správný směr. Neřekla jsem ani slovo, stejně jako Wraith. Jeho 

tříčlenná suita zaraženě sykala, ale nikdo z nich se nesnažil vstoupit mezi jejich velitele a mě. 

Pozemská delegace klusala za Wraithy. Doktor Woolsey se tvářil uraženě a vyděšeně, 

plukovník Caldwell se očividně zlobil. Těžce nesl pocit ztráty kontroly nad návštěvou ve 

vlastní lodi. Cítila jsem v zádech jeho upřený pohled značící, že nedal povel k zásahu jenom 

proto, že v čele celé výpravy je také někdo z lidí. Doktorka s bledou tváří náš malý průvod 

uzavírala. Za ní šel už jenom Nicholas s jedním kolegou a oba se snažili tvářit jako čestná 

eskorta. 

Cesta k jednací místnosti byla díky Aceově počátečním výstupu dost dlouhá. Vracet 

všechny přítomné by byla urážka, tak jsme obešli půlku paluby, než jsme se dostali na 

správné místo. 

Zpomalila jsem a přinutila tak Wraitha ke zvolnění kroku. Další zaváhání na křižovatce už 

nechtěl riskovat. Postupovali jsme lodí a opatrně se mezi námi rozproudila telepatická 

komunikace. Padlo několik dotazů a vysvětlení. Po mém sdělení, že dál už s Wraithy nepeču, 

jsem se dočkala jenom letmého postranního pohledu přimhouřených žlutých očí. Žádná 

reakce na moje rozhodnutí, žádná otázka, vyjádření údivu, odporu nebo radosti. Zdálo se mi, 

že jsem zahlédla malý potměšilý úsměv, který Wraithovi přeletěl přes rty tak rychle, že jsem 

si nebyla jistá, jestli mě neklamou oči. Na nic jiného nezbyl čas. Byli jsme na místě. 

Zastavila jsem se přede dveřmi jednací místnosti a chtěla vstoupit. Chytil mě za loket a 

otočil mě k sobě. Zadívala jsem se mu do očí. Povolil sevření a já ustoupila, aby mohl vejít. 

Ostatní ho následovali. Richard Woolsey šel jako poslední a mezi dveřmi se zastavil. 

„Vy nepůjdete dovnitř?“ zeptal se mě překvapeně. 

Zavrtěla jsem hlavou. „Nepůjdu. To je vaše jednání.“ Pohlédla jsem do místnosti, kde si 

všichni sedali kolem stolu, a zachytila jsem Aceův pohled. „Všechno, čím bych mohla přispět, 

už bylo řečeno.“ 

„Ale co vaše znalost protokolu?“ namítal doktor. 

„Ta není v tomto případě tak důležitá, jako při minulém jednání, doktore. Obě strany se 

znají a vědí, s čím mohou počítat.“ 

Richard vypadal skoro dotčeně, ale když se Ace zvedl ze svého místa a pokynul mu 

dovnitř se slovy: „Prosím, doktore Woolsey, rádi bychom začali,“ se starostlivým výrazem ve 

tváři vešel dovnitř.  

 



S nepřítomným pohledem jsem procházela chodbou Daedala. Setkání s Acem ve mně 

otevřelo pečlivě uzamčené místnosti plné vzpomínek. 

„Ájo!“ Nicholas Montgomery nechal podle pokynů jednající strany pod nenápadným 

dohledem zabudovaných kamer a teď mi byl v patách. Trochu jsem zpomalila, aby mě 

dohonil, a pak jsem se nechala odvést do místní jídelny. Káva tam chutnala jako na Atlantis a 

Nicholasovy oči zářily stejně, jak jsem se pamatovala. Bavil mě historkami z cest, ale pohled 

mu stále zalétal ke vchodu. 

„Někoho čekáš?“ zeptala jsem se. 

Přes tvář mu přeběhl sotva znatelný ruměnec. „Doktorka Nowaková,“ začal a hned zmlkl. 

Doktorka Nowaková právě vstoupila do jídelny. 

„Ahoj,“ řekla nám a klidně se usadila vedle mě. Bez dalších řečí se pustila do jídla. 

Nicholasovi spadla vidlička a zazvonila o talíř. Doktorka zvedla překvapený pohled. 

„Stalo se něco? Jste v pořádku?“ zeptala se zaraženě. 

Kousla jsem se do spodního rtu. Vidět kapitána Montgomeryho, jak zarputile zírá do talíře, 

a nezačít se smát, mě stálo hodně sil. 

Doktorka pokračovala v jídle. Když spolkla poslední sousto a zapila ho trochou vody ze 

sklenice, podívala se znovu na Nicholase. 

„Ještě jsem vám ani negratulovala k povýšení. Tak – gratuluju.“ Kývla na nás hlavou a 

zvedla se. Než jsem se stačila ohlédnout, zmizela z jídelny. 

„Doktorka Nowaková?“ neodpustila jsem si. Nicholas trochu nešťastně přikývl. „A 

povýšení?“ pokračovala jsem. 

S nepatrným úsměvem se poklepal po rameni. „Major,“ oznámil stručně. „Od pondělka.“ 

„Tak to taky gratuluju.“ Pohled mi zalétl ke dveřím. „Asi hned dvakrát.“  

„Asi ne,“ povzdechl si. 

Chtěla jsem mu říct něco povzbuzujícího, ale než jsem se nadechla, přisedl si k nám 

Richard Woolsey. 

„Právě jsme si dali pauzu,“ informoval mě a přejel si prsty po čele. „Zdá se, že jednání jsou 

na dobré cestě. Ten Wraith,“ zarazil se, a než pokračoval, nenápadně po mě střelil očima. „Šel 

na můstek,“ dodal, když viděl můj tázavý pohled. 

„Tudy,“ pokynul mi Nicholas a vykročil z jídelny. Po pár krocích se zastavil. „Jdeš přece 

na můstek, nebo ne?“ ušklíbl se na mě a vzal mi z ruky láhev, kterou jsem těsně předtím 

několika doušky vyprázdnila.  

Bez komentáře jsem ho následovala. 

 

Ace stál u široké obrazovky v přední části můstku s rukama spojenýma za zády a díval se 

na svoji loď a několik křižníků, které kroužily kolem. Od našeho posledního setkání jeho vliv 

vzrostl. Potom, co s nechtěnou pomocí Teyly zabil Tu nejvyšší jménem Vanita, stal se 

mocnou silou ve wraithských frakcích. Teyla z toho velkou radost neměla, ale nezbylo jí nic 

jiného, než vládu nad rozsáhlým wraithským územím předat jemu. 

Zůstala jsem stát hned za dveřmi a rozhlížela se kolem sebe. 

Ace se směrem ke mně ani nepodíval. 

S krátkým zaváháním jsem pomalu vykročila k němu. Plukovníku Caldwellovi to neušlo a 

jeho zamyšlený pohled mě provázel celou cestu můstkem. Dovedla jsem si představit, co 

všechno musel slyšet o našem podivném přátelství i o mém rozhodnutí. Ať jsem se jakkoli 

snažila být nenápadná, tichý hovor na můstku postupně zmlkal, jak jsem se blížila 

k Wraithovi. Když jsem k němu došla, byly už všechny hlavy otočeny k nám. 

Zastavila jsem se a podívala se Aceovi do tváře. Nechtěla jsem, aby moje přítomnost na 

lodi narušovala jeho soustředění při jednání. Přestávka v jednání po tak krátké době byla 

špatným znamením. 



Otočila jsem se k obrazovce a zadívala se na obraz okolního vesmíru. „Zase jsi vyměnil 

lodě?“ zeptala jsem se tiše. 

„Musel jsem,“ řekl. „Ta, kterou bych chtěl, ještě pořád není opravená.“ 

Kývla jsem. „Kde vlastně je?“ zeptala jsem se.  

„Pamatuješ na tu planetu s vodopádem?“ 

Otočila jsem se k němu. „Tu původní? Novou Veitonu?“ 

Přikývl, zvedl mou ruku a položil si ji tam, kam jsem ji kdysi kladla ve chvílích, kdy jsme 

spolu byli sami. Na své srdce. Byl to tak známý pohyb, že jsem si ho skoro neuvědomila. 

„U vstupu z oceánu,“ doplnil. 

„Rampa,“ vydechla jsem. „Tak neskákali do moře?“ Z hlasu mi bylo slyšet zklamání. „Ale 

to poškození,“ zarazila jsem se. „Už je to dost dlouho, co k němu došlo.“ 

„Máme trochu problémy,“ potřásl hlavou. 

„Snad neubližujete kočičkám!?“ vyhrkla jsem dost hlasitě. Posádka, která se postupně 

vracela k běžné práci, zase zpozorněla. 

„S tvými geopardy nemáme žádné potíže. To spíš s těmi druhými.“  

„Příbuzní?“ přimhouřila jsem oči s hlavou na stranu. 

Povzdechl si. „Je jich moc. Geopardi zmizeli, když jsme přiletěli, a výpady hmyzu jsou 

stále častější. Regenerace by měla probíhat v klidu a toho tam moc není.“ Pevněji mi sevřel 

ruku. Neměl rád brouky. Ztěžovali mu jeho práci. V lodích, které teď používal, neměl 

všechno vybavení, na které byl zvyklý. 

Za námi se ozvalo rozpačité odkašlání. 

„Promiňte,“ oslovil nás Richard Woolsey, když jsme se k němu otočili. Asi na nás byl 

zvláštní pohled, protože Richard polkl a jenom natáhl ruku s komunikátorem. 

„Ano?“ zeptal se Ace, když doktor pořád nic neříkal. 

„Volají vás z vaší lodi,“ Richard se nepodíval na obrazovku, kde se Aceova náhradní loď 

právě pohybovala. Dokonce se ani nepodíval žádnému z nás do tváře. Oči měl přišpendlené 

k místu, kde se pod Wraithovou dlaní, přitisknutá k jeho hrudi, skrývala moje ruka. 

Ace se na mě podíval a zvedl ruku, aby převzal komunikátor. 

Využila jsem toho a svoji dlaň spustila podél těla. 

„Jestli k tomu chcete soukromí…,“ začal doktor Woolsey a v té chvíli zrudl. 

„Ano, doktore, právě jsem se jim to chystal nabídnout,“ řekl Caldwell kousavě. 

Richard Woolsey ustoupil do zadní části můstku. Zřejmě byl rád, že je z Aceova dosahu.  

Cítila jsem, jak se červenám. Přes všechna svoje předsevzetí jsem okamžitě sklouzla ke 

starým zvykům. Stačila vzpomínka na dávnou dovolenou. Když jsem rychle spouštěla ruku a 

ustupovala, Aceův pohled byl plný špatně skrývané škodolibosti. Právě jsem se přesvědčila, 

že využil první příležitosti, aby mi ukázal, jak jsou na tom moje rozhodnutí. Když si byl jistý, 

že jsem pochopila, odvrátil se, přitiskl si komunikátor k uchu a řekl pár rychlých slov ve 

wraithštině, ze kterých jsem zachytila jenom něco jako ‚odlet‘. 

Otočila jsem se k obrazovce, kde právě dva wraithské křižníky na Aceův pokyn zapínaly 

své nadsvětelné motory. Nebylo na tom nic zajímavého, tak jsem se znovu zadívala na 

Wraitha vedle sebe s odhodláním dostát svým vlastním slibům. Než jsem se stačila 

nadechnout, jeho tvář ztuhla do nepřirozené grimasy. Vzápětí se zase uvolnila, ale zůstala na 

ní stopa překvapení a těžce ovládané zlosti. Rychle jsem pohlédla zpátky na obrazovku. 

Z obou křižníků zbylo už jen pár stříbřitých jiskřiček potom, co se rozpadly při vstupu do 

hyperprostoru. 

 „Bavila ses dobře?“ zasyčel na mě z takové blízkosti, až mi připadalo, že se mi každou 

chvíli zakousne do obličeje. Obrátil se čelem k plukovníku Caldwellovi a doktoru Woolseymu 

a zuřivě se rozhlédl: „Zapnuli jste zařízení Attero. To proto jste nás pozvali? Abyste si ověřili, 

jak funguje? Obdivuhodné!“ 



Doktor Woolsey se snažil vysvětlit, že s tím, co se stalo, nemáme nic společného. Nikomu 

na můstku Daedala včetně mně název Attero nic neříkal. 

Ace udělal krok dopředu a z rukávů mu do připravených dlaní sjely dva zářící válce. Spojil 

je před sebou a nejbližším okolí před ním se prohnala vlna, která omráčila všechny přítomné 

lidské bytosti. Vlna zasáhla můstek a několik přilehlých chodeb. 

Stála jsem za ním vyděšená a nechápající. 

Zvedl komunikátor a zakázal kterékoli ze svých lodí vstup do hyperprostoru. Všechna 

wraithská plavidla měla přísný rozkaz zůstat na místě, kde se právě nacházela. Na můstku 

bylo najednou plno Wraithů, kteří odtáhli posádku a na Aceův pokyn ji zavřeli do jedné 

z kajut. Pak obsadili jejich místa a začali pozemskou loď připravovat k odletu. 

Zůstala jsem nepovšimnuta, dokud si Ace se samozřejmostí až zarážející nesedl do 

velitelského křesla. Zmohla jsem se jenom na tichý povzdech, když jsem si uvědomila, že si 

sedl stejným způsobem, který mě učil před jednáním s třemi wraithskými královnami. Na jeho 

pokyn jsem se přiblížila. Připadala jsem si jako při výslechu. 

Ace mě nechtěl vyslýchat. Jen se mi tvrdě probral hlavou, aby zjistil, co vím o tom 

podivném zařízení. Nebránila jsem se. Mračil se, když zjistil, že o něm nemám ani zdání. 

Svoje myšlenky si nechal pro sebe. Nemusel se o ně dělit. Zlost ze ztráty dvou křižníků a ještě 

víc z možnosti, že ho lidé využili pro vlastní tajné plány, byla tak velká, že se ji už ani 

nepokoušel skrývat. Moje nevědomost ho nepřesvědčila. Nikdy si nemyslel, že bych věděla 

víc, než bylo nezbytně nutné. 

„Letíme k Atlantidě. Mám otázky a dostanu na ně odpovědi,“ řekl směrem k Wraithovi, 

který obsadil pilotní křeslo. 

Nikdo si mě nevšímal. Celou posádku Daedala pochytali a zavřeli, jenom já jsem zůstala 

bezradně stát na můstku. 

Pořád jsem nevěděla, proč nejsem zavřená s ostatními, ani co je zařízení Attero. 

Aspoň na to poslední mi Ace během cesty k Atlantis odpověděl. 

 

Zařízení Attero byl kousek technologie sestrojený mým oblíbeným Antikem Janusem, a 

měl způsobit výbuch wraithských lodí při vstupu do hyperprostoru. Jednoduché řešení mělo 

nečekané vedlejší účinky, díky kterým se ho ani Antikové neodvážili nechat zapojené. Kromě 

výbuchů nepřátelských lodí také dokázalo přetížit všechny aktivované Hvězdné Brány ve 

svém dosahu do takové míry, že jejich efektní výbuchy zasáhly rozsáhlá území. Ohňostroje 

bylo možné vytvořit i s menšími ztrátami na životech. 

Attero zůstalo nevyužité a skryté v neprozkoumaných místech Atlantis až do současnosti. 

Vzpomněla jsem si na probíhající návštěvu Daniela Jacksona. Podle útržků, které jsem 

slyšela, chtěl objevit nějakou tajnou Janusovu laboratoř. Zdálo se, že se mu to za pomoci 

Rodneyho podařilo, ale tak milá jako naše „hračkářství“ asi nebyla. 

 

Tentokrát tři hodiny uběhly o poznání rychleji, než při letu k místu setkání. Měla jsem 

příliš mnoho námětů k přemýšlení. Seděla jsem na můstku na polštáři, který po mně hodil 

Aceův zástupce, když se vrátil z kontroly Daedala, jestli jsou všichni lidé zavření v kajutách. 

Na můj překvapený pohled se jenom ušklíbl a odešel za svými dalšími povinnostmi. 

Provázela jsem ho očima, dokud mi nezmizel z dohledu. Taková pozornost mi byla 

podezřelá, i kdyby ji dostal příkazem od svého velitele. 

Zakuklenec Zak seděl u ovládání motorů a jeho maskou krytá tvář se ke mně ani jednou 

neobrátila. Plně se soustředil na panel před sebou. 

Zavřela jsem oči a dovolila si malý odpočinek. Ani jsem se nepozastavovala nad tím, že 

loď ovládaná Wraithy mi připadá daleko klidnější než lidská posádka hemžící se jako… 

usmála jsem se nad myšlenkou na hejno hmyzu. Hmyz spořádaně plnil svoje úkoly a opice 

pobíhaly okolo a dělaly zmatek. Povzdechla jsem si a znovu si zopakovala, že patřím k lidem.  



Ještě než jsem došla ke konci svých myšlenek, vystoupili jsme z hyperprostoru nad Městem a 

wraithská stráž přivedla na můstek doktora Woolseyho. 

„Doktore,“ oslovil ho Ace. „Jsme u Atlantis. Už kvůli vám doufám, že budou 

spolupracovat.“ Kývl na vojáka u komunikace. Na obrazovce se objevil plukovník Sheppard. 

 „Zdravím, Shepparde,“ otočil se k němu Ace. „Okamžitě vypněte zařízení Attero.“ 

John ho chmurně ujistil, že kdyby měl nějaké takové zařízení v dosahu, jistě by 

nefungovalo. 

Sledovala jsem na monitoru obraz z Města a s rostoucím zděšením si všímala, jakých 

doznalo za naší nepřítomnosti změn. Jestli jsem dobře odhadla orientaci obrazu, epicentrum 

nějaké destrukce muselo být v nejbližším okolí Hvězdné Brány. Podívala jsem se na 

Richarda, ale ten byl příliš zaměstnán sledováním pohybu Wraithů ve své bezprostřední 

blízkosti, aby si všímal drobných detailů přenosu. Napadlo mě, že vedlejší účinky zařízení 

Attero možná poznala Atlantis na vlastní kůži 

Dohadování Ace a Johna chvíli k ničemu nevedlo, ale postupně se přece jenom k něčemu 

dobrali. Například k tomu, že dva obyvatelé Atlantis - doktor Jackson a doktor McKay - byli 

uneseni neznámými tvory poté co objevili tajnou laboratoř antika Januse a zároveň s nimi 

zmizel i kus laboratorního zařízení. Zařízení Attero. Aceovy dotazy, kam byli vědci s 

přístrojem dopraveni, zůstávaly bez odpovědí, ale z Johnova projevu začínalo být jasné, že o 

místě jejich současného pobytu má nějakou představu.  

Aceovi docházela trpělivost. Poněkolikáté se zeptal na souřadnice planety, kde se doktoři a 

zařízení nacházejí, a když znovu dostal nic neříkající odpověď, kývl stranou, mimo dosah 

monitoru, aby přivolal své vojáky hlídající Richarda. 

„Pořád mi neříkáš to, co potřebuji vědět, Shepparde. Musím tě nějak přesvědčit.“ Přitáhl si 

doktora Woolseyho tak, aby na něj John dobře viděl. „I ve vašem vlastním zájmu musím to 

zařízení zničit. A protože mám k dispozici vesmírnou loď, která se hyperprostorem může 

pohybovat, i když je zařízení aktivní, měl bys mi dát jeho souřadnice. Nechtěl bych doktorovi 

ublížit, tak mě k tomu nenuť.“ 

„Propusť naše lidi, dohodneme se,“ zkoušel to Sheppard.  

Ace se jenom zasmál. „Počkám ještě pět minut. Jestli nedostanu souřadnice, náš milý pan 

Woolsey zemře. A po dalších pěti minutách další člověk a tak dále. Přemýšlej rychle, 

Shepparde.“  

Wraith natáhl ruku, aby vypnul monitor, když jsem se objevila vedle něj. Nevěděla jsem, 

jak jsem se ocitla uprostřed můstku. Vedl mě pocit, že své rozhodnutí musím dokázat právě v 

tomto okamžiku. Neřekla jsem ani slovo. Položila jsem Wraithovi ruku na loket a zadívala se 

na něj se vší rozhodností, kterou jsem v sobě našla. Odpověď na otázku, komu se vlastně 

snažím něco dokázat, jsem odložila na neurčitě vzdálenou dobu. Soustředila jsem se na 

jedinou myšlenku - smrt doktora Woolseho by znamenala zkázu, kterou si Ace nemůže 

dovolit. Doktor Woolsey musí zůstat naživu. 

Wraithovi se v očích zlostně zablýskalo. Cítila jsem, jak se mi pod rukou cukl jeho sval na 

předloktí, ale vyprostit se nesnažil. Postrčil Richarda ke stráži. Na velitelův sotva znatelný 

pokyn hlavy většina Wraithů opustila můstek. Pak se otočil ke mně. Bez nejmenší námahy mi 

vytáhl loket ze sevření a oplatil mi podobně. Chytil mě pod ramenem. 

Skoro jsem vyjekla bolestí a všechny myšlenky na Richarda se mi na okamžik vypařily z 

hlavy. Zůstali jsme jen Ace a já. 

Mlčel, ale před jeho výhrůžným pohledem bych za jiných okolností snad utekla. Nadechla 

jsem se a posbírala všechny své síly. Můj pokus o prosazení vlastní vůle ve wraithské hlavě se 

setkal s překvapením, chmurným pobavením a nakonec byl rázně odmítnut. 

Stáli jsme těsně u sebe a zírali na sebe. Naklonil se tak, až jsem se prohnula dozadu, aby se 

mě nedotýkal obličejem, a zasyčel mi zblízka do obličeje: „Myslela sis, že ovládneš 

Wraitha?“ Jeho hlas přetékal výsměchem a v očích neměl nic jiného než opovržení a zlobu. 



Vybrala jsem si stranu a musela jsem vytrvat. Můj pokus o narovnání se způsobil, že se 

sklonil ještě níž. Levou rukou mě stále pevně držel pod ramenem a nedovolil mi ustoupit do 

pohodlnější vzdálenosti. Tuto hru jsem rozehrávala já, protože jsem ji nedokázala udržet ve 

své moci, nezbylo mi nic jiného, než přistoupit na její pokračování ve wraithském podání. 

Narovnala jsem se i za cenu toho, že jsem se dotkla tváří jeho nosu. Oči jsem nespouštěla 

z jeho, když jsem syčela s ještě větší zuřivostí, než před okamžikem on: „A ty si myslíš, že se 

tě teď začnu bát? Proto jsme oba tady? Proto sis mě na tuto cestu vyžádal?“ 

Jeho přimhouřené oči mi nedávaly žádný prostor k dohadům a návrhům na příměří. 

Zatnula jsem zuby, abych jeho pohled snesla a dokázala ho opětovat. Pokusy o telepatické 

spojení už jsem vzdala. Nereagoval na ně víc, než na moje slova, to znamená vůbec. Pravá 

ruka mi pomalu mrtvěla pod jeho stiskem. Nedokázala jsem moc dlouho nemrkat. Bohužel 

jsem věděla, že se při první příležitosti, při prvním mrknutí, ukáže moje slabost. Dál jsem 

zuřivě zírala do jeho žlutých očí a doufala, že to vydržím ještě chvilku, ještě jednu vteřinu, a 

pak další, a ještě jednu. 

Nevěděla jsem, jak dlouho jsem tak stáli, než jeho stisk povolil. Pomalu se narovnal a v 

jeho očích se přestaly míhat blesky. Pustil mě. V té chvíli mi tělo vypovědělo službu a já se 

svezla na zem k jeho nohám. S povzdechem si sedl do křesla velitele lodi. 

Z komunikace se ozvalo rozpačité zakašlání. Úplně jsme zapomněli na plukovníka 

Shepparda, který nás celou dobu se zájmem sledoval přes obrazovku. Doktor Woolsey se 

tvářil ještě vyděšeněji, než když mu Ace vyhrožoval smrtí. Jeho zděšený pohled neplatil 

Wraithovi, ale mně. 

„Ty souřadnice!“ houkl Ace na Shepparda. Už nevyhrožoval.  

John beze slova pohlédl někam stranou a na displeji Daedala se objevily údaje o poloze 

hledané planety. 

Ace přikývl a přerušil spojení. Zůstala jsem sedět na zemi. Nevšímala jsem si okolí, dokud 

mě Wraithovy ruce nepostavily na nohy. Byli jsme na můstku sami. Daedalos hyperprostorem 

mířil k zaslaným souřadnicím. 

„Už nikdy nezasahuj do mých jednání!“ řekl mi důrazně. 

Zvedla jsem hlavu. „Už nikdy nevyhrožuj mým přátelům!“ odpověděla jsem stejným 

tónem. 

Zamračeně se na mě díval a pak se najednou rozesmál. „Ať už si myslíš, že jsi čímkoli, jsi 

tvrdohlavější než většina Wraithů, které jsem potkal,“ zavrtěl hlavou. 

Já jsem se nesmála. „Nechci to opakovat,“ řekla jsem unaveně. „Ale jestli mě k tomu 

donutíš, udělám to znovu.“ 

Zvážněl. „To ti nemohu slíbit.“ Pustil mě. Nohy už mě unesly. 

„Půjdu k ostatním,“ řekla jsem a otočila se k odchodu. 

„Ne. Zůstaneš tady.“ 

Pomalu jsem se otočila. „Jak si přeješ,“ řekla jsem s nevýraznou tváří a bez zaváhání si 

sedla do prázdného velitelského křesla přesně tím pohybem, který nedávno použil a který byl 

tolik důležitý pro jednání s Wraithy. Sám mě ho dlouho učil. Zaskřípání jeho zubů bylo jistě 

slyšet až na druhém konci můstku. Lehce mě za rameno zvedl a odstrčil k čelní obrazovce 

trochu větší silou, než bylo nutné. Přistála jsem na zemi a otřesená chvíli zůstala ležet. 

„Nemůžu uvěřit, že se tohle děje,“ zamumlala jsem nešťastně. Slza, které jsem zatím 

úspěšně bránila v cestě ven, našla skulinu v mé obraně a proklouzla mi na tvář. 

„Rozhodně nenechám zničit všechny své lodi,“ zavrčel Ace. Rychle jsem utřela slzu, než si 

jí stačil všimnout, a zvedla jsem se. 

„Bude lepší, když půjdu k ostatním,“ řekla jsem. 

„Prostě tu zůstaň,“ řekl už klidně, aniž by to nějak rozvedl. 



Položila jsem mu dlaň na ruku, kterou svíral opěradlo. Do své mysli mě pořád nepustil, ale 

základní pocit, který ho ovládal, jsem poznala. Pomalu jsem se usadila na zem vedle něho a 

ramenem jsem se opřela o postranici křesla. 

Stejně jako on jsem cítila smutek. Nic se nedařilo. Místo dohody přišla jen smrt a zmar. 

Přátelství byla zničena předtím, než vůbec začala. A ta, která už byla vytvořena, visela na 

vlásku. Čas, říkala jsem si pro sebe. Všichni potřebujeme víc času, než ho máme k dispozici.  

Loď sebou trhla a přešla do normálního prostoru. Nečekala jsem to. Seděla jsem se 

zavřenýma očima a náhlý pohyb mě přinutil chytit se té nejbližší věci, abych udržela 

rovnováhu. Wraithovy nohy. 

„Pane, vypadl hypermotor,“ hlásil jeden z Aceových důstojníků, kteří se vrátili na můstek, 

zatímco jsem seděla a probírala naše možnosti. 

„Jděte to prověřit do strojovny,“ řekl Ace a sotva znatelným pohybem mi naznačil, že se 

ho mám pustit. 

Nejen, že jsem se ho pustila, také jsem se zvedla a odešla k polštáři, který ležel 

zapomenutý u stěny. Usadila jsem se tam, opřela jsem se o zeď zády a vzpomněla si, jak jiný 

pocit byl, opírat se o stěnu ve wraithské lodi. Napadlo mě, jak se asi má zraněná lodička. 

Balancuje na hraně útesu, snaží se zotavit a bojí se velkých brouků, kteří jí znepříjemňují 

uzdravování. Povzdechla jsem si. Stýskalo se mi po ní. A také po dlouhém pochodu 

jeskyněmi a koupeli v jezírku na louce. Potřebuji další dovolenou, napadlo mě, ale s lidmi se 

neodvážím ani poloviny věcí, které jsem podnikla ve společnosti Wraitha. Všechny další 

dovolené už budou s lidmi. 

Letmý dotyk cizí mysli, který jsem stěží zachytila, mě donutil otevřít oči. Ace mě sledoval 

z velitelského křesla a z jeho pohledu se nedalo nic vyčíst. Asi jsem si jenom něco 

namlouvala, protože v mých vzpomínkách byla neuvěřitelná třídenní dovolená úzce propojena 

s jeho přítomností. 

Ace se zvedl a opustil můstek, aniž by řekl slovo. 

Znovu jsem zavřela oči a snažila se myslet na uvězněnou posádku Daedala, Rodneyho a 

Daniela a Atlantis. Na lidi, kteří tvořili základ společnosti, kam jsem patřila. Erin, napadlo 

mě. Erin by si věděla rady, jako vždycky. 

Wraithové tiše seděli u ovládacích panelů. Jejich přítomnost mě nijak nerušila, dokud se 

jeden nezastavil přímo nade mnou. Jeho pohled plný opovržení jsem cítila dřív, než jsem 

vzhlédla. Aceův zástupce na mě zíral se záští a hladem, které jsem tak dobře poznala při své 

nedokončené misi. Tehdy jsem si zpočátku myslela, že se tak nepříjemně chová na Aceův 

rozkaz, ale všechna ta nenávist byla pravá a teď využil toho, že jeho velitel není v dosahu, aby 

mi ji dal pocítit. Vstala jsem ze země a zvedla bradu. Nesnížila jsem se k tomu, abych 

telepaticky volala o pomoc. Pokud se mnou má jeho zástupce nějaké problémy, je potřeba je 

vyřešit bez cizí pomoci. 

„Hloupá, arogantní, bezvýznamná,“ syčel mi zástupce potichu do obličeje. „Proč se tebou 

musíme pořád zabývat? Jsi naše největší slabost. Kdybys neexistovala, bylo by to mnohem 

lepší.“ 

„Kdybych neexistovala,“ vpadla jsem mu do řeči ještě, než domluvil, „nebyl bys na pozici, 

kterou zastáváš. Byl bys obyčejný voják, kterého jeho nadřízení bez váhání obětují při první 

příležitosti.“ Přimhouřenýma očima jsem ani na okamžik neuhnula. Nehodlala jsem mu 

vysvětlovat, že už nechci dál zasahovat do jeho života, ani do života kteréhokoli jiného 

Wraitha. Možná to poznal sám a tuto cestu viděl jako poslední příležitost k vyjádření své 

nenávisti. 

Tyčil se nade mnou a mezi rty mu unikalo tiché syčení. Dobře věděl o mé vnímavosti 

k wraithskému myšlení a snažil se ji využít proti mně. Jeho mysl byla ostrá a měla špičaté 

zuby a jedovaté drápy, kterými se mě snažil rozsápat nebo aspoň zranit všude, kde moje 

obrana na okamžik zeslábla. 



Nemohla jsem se jenom bránit. A nechtěla jsem útočit, protože jsem věděla, že na to 

netrpělivě čeká. Ale k jeho nesmírné zlosti jsem ho zatlačovala. Ne jenom v jeho mentálním 

útoku, ale i fyzicky. Se zaťatými pěstmi a skřípáním zubů přede mnou couval a já krok za 

krokem postupovala za ním do středu můstku. Ovládla mě zvláštní euforie. Pocit, že nemám 

co ztratit. Něco podobného musel cítit i zástupce, jinak by se neodvážil porušit velitelovy 

rozkazy. Napadlo mě, že je možná neporušuje, a moje euforie vzrostla. 

Po pár minutách bylo jasné, že svou vůlí mě Wraith nezlomí. Ještě mu zbývala jedna cesta. 

Rozpřáhl se, aby ze mě vysál život. Protože mě svou myslí neovládal a rozhodně jsem nebyla 

polomrtvá strachy z pohledu do jeho bledé tváře, jednoduše jsem se pootočila a udělal úkrok 

do strany. Nestačil včas zastavit a síla jeho úderu, který vyšel do prázdna, ho posunula o krok 

kupředu. Tím jsem se ocitla za jeho zády. A tím bylo také u konce jeho podceňování mé 

schopnosti se ubránit. Od té chvíle jsem musela být soustředěná na nejvyšší míru. Současná 

mírná neúcta k vlastnímu životu neznamenala, že bych se dala lacino. Naopak. Pokud to bude 

nutné, byla jsem rozhodnutá bojovat do posledního dechu. 

„Zatančíme si?“ řekla jsem výsměšně v pokusu vyvést ho trochu z rovnováhy. Povedlo se 

mi to jenom částečně. Wraith se mě snažil chytit a já uhýbala z jeho dosahu. Cítila jsem 

pozornost, kterou na nás zaměřili vojáci na můstku, a postřehla jsem také, jak se zpráva o naší 

potyčce tiše šíří po celé lodi. Zvláštní na tom bylo, že jejich bojující druh neměl žádné 

sympatie přihlížejících. V úvahách nad tou podivností jsem udělala chybu a Wraithovi se 

podařilo mě zachytit. Držel mě za loket a šklebil se na mě. Vítězoslavně vykřikl a znovu se 

rozpřáhl ke krmení. 

Už jsem nemohla uhnout. Jeho stisk mi při sebemenším pohybu drtil ruku, Bolest, která 

mnou projela při začátku krmení, jsem znala. S tím, jak mi ubývalo sil, jsem cítila, že do mě 

zároveň proniká Wraithova nenávist a jeho pocit ponížení a bezmoci, když se musel postarat o 

mé ubytování, jídlo a další potřeby, nutné k mému pobytu v lodi. Krmil mě, místo aby se 

nakrmil na mně. A teď si to vynahrazoval. Pomalu a bolestivě.  

Zatnula jsem zuby. Křičet mě neuslyší. 

Ace i Erin mě učili všechny možné způsoby obrany proti fyzickému i psychickému 

wraithskému útoku, ale proti samotnému krmení mě nikdo obranu nenaučil. Začala se pode 

mnou podlamovat kolena. 

 

Tělem mi projela nečekaná křeč. Zahlédla jsem elektrický výboj, který přeskočil mezi 

našimi spojenými těly. Jako by jedné bolesti nebylo dost. Ale elektřina zasáhla hlavně 

Wraitha a odhodila ho ode mě. Zak od ovládacího panelu hyperpohonu klidně zasunul svou 

malou paralyzující zbraň zpátky na místo u pasu a otočil se znovu ke své práci. Motor pro 

nadsvětelný pohon stále ještě nepracoval. 

Aceův zástupce zůstal ležet na zemi, kam ho výboj odhodil, ale omráčený nebyl. Já jsem se 

sesunula tam, kde jsem předtím stála, a ani jsem se nesnažila pád zadržet. Těsně před 

obličejem se mi chvěla vlastní paže. Scvrklá a zcela nepoužitelná mi bránila ve výhledu. 

Vědomí jsem ještě pořád zcela neztratila, ale hrálo si se mnou na schovávanou. 

Další dotek a další vlna bolesti, která mě tentokrát ke křiku přinutila, mi vrátila většinu 

normálních lidských funkcí a mému tělu původní tvary. Někdo vedle mě šeptal tak tiše, že 

jsem nerozuměla, co říká. Cizí ruka mi otočila hlavu vzhůru. 

„Slyšíš mě?“ ozvalo se nade mnou. Ace klečel u mého boku na koleni a pátravě se na mě 

díval. Mrkla jsem a pokusila se zvednout ruku. Podařilo se mi to. Vstal. Zřejmě čekal, že se 

zvednu taky, ale já byla ráda, že hýbu jednou rukou a trochu očima. Na vstávání z podlahy 

jsem ještě neměla ani pomyšlení. 

„Tohle oživování,“ zaskřehotala jsem vypovídajícím hlasem, „je mnohem horší než 

krmení.“ 



Chytil mě za zvednutou ruku a vytáhl mě do stoje. „Jestli si stěžuješ, tak tě příště nechám 

tak, jak tě najdu.“ Podepřel mě. Hlava se mi točila, až se mi tmělo před očima. 

„Dej mi chvilku,“ zašeptala jsem a skácela se zpátky na zem, „než mě přejde motolice,“ 

pokračovala jsem. Už jsem dokázala zůstat v sedu. „A zatím mi můžeš říct, co se stalo.“ 

„Co chceš slyšet?“ ptal se.  

„Postupně všechno. Proč nejde hyperpohon?“ 

Chytil mě za ramena a chtěl mě znovu zvednout, ale když viděl můj výraz a rozostřený 

pohled, vrátil mě zpátky tam, kde jsem byla předtím.  

„Našli jsme doktorku Kellerovou. Unikla nám při prohledávání lodi a tvrdila, že motory 

zničila ona. Stejně jako zbraňový systém. Motory opravíme, ale zbraně ne.“ Chvíli bylo ticho. 

„Nevěřím, že to udělala ona. Rozhodně ne sama,“ dodal zamyšleně. 

„Co se s ní stalo?“ 

„Poslal jsem ji s ostrahou k ostatním,“ uchechtl se. „Kdybych věděl, co mě tady čeká, asi 

bych to neudělal.“ 

„A místo toho bys ji přivedl, aby mě ošetřila,“ neodpustila jsem si vlastní poznámku. „Proč 

je mi tak špatně?“ ptala jsem se dál. 

Znechuceně se ohlédl ke vstupu na můstek. „Můj bývalý zástupce se na vaše setkání 

připravil předem.“ 

„Bývalý?“ skočila jsem mu do řeči. 

„Myslela sis, že v takové funkci nechám někoho, kdo neposlouchá moje rozkazy?“ Hodil 

po mě pohrdavým pohledem. „Věděl jsem, že tě nemá zrovna v lásce. Při výcviku byla jeho 

nenávist výhodou. Tím tě přinutil správně reagovat na Wraithy.“ Pohled mu znovu padl na 

vchod na můstek. „Existují látky, které dokáží velice znepříjemnit krmení pro oběť, když si je 

před tím vpravíme do těla.“ Otočil se ke mně. „Měla jsi velké štěstí, že jsi naživu.“ 

„Vskutku,“ zašeptala jsem. Nohy jsem si přitáhla k tělu a objala je rukama. Jedna z mých 

oblíbených pozic mě uklidnila. V zamyšlení jsem se dívala před sebe. 

„Tvůj bývalý je zavřený?“ ujistila jsem se. Přikývl. 

Zvedla jsem hlavu a podívala se na Zakuklence, který na nás vystřelil. 

„Byl by velký prohřešek poděkovat za záchranu života?“ 

Zak otočil obličejovou masku směrem ke mně. Žádný pocit se v ní nedal zachytit, ale když 

jsem řekla: „Děkuju,“ sotva znatelně pokýval hlavou. Ace to sledoval, aniž by jakkoli 

komentoval moje chování nebo jeho čin. Stejně tak kdysi přešel naše vzájemné ranní honičky 

jeho lodí. 

„Kdy bude opravený hyperpohon?“ zjišťovala jsem dál. Když pokrčil rameny, pokračovala 

jsem v dotazech: „Co bude na místě, kam letíme? Říkal jsi, že Daedalos nemá zbraně. To 

budeš vyjednávat?“ Nedůvěru v mém hlase by snad dokázal rozeznat i hluchý. Dělalo mi 

starosti, že na některé mé otázky neodpovídal. Ne, že by to jindy dělal. Většina mých dotazů 

nebyla zodpovězena, ale tyto jsem cítila jako vážné problémy. Bohužel jsem si dovedla 

představit několik pro posádku Daedala velice nepříjemných ukončení Aceovy mise za 

deaktivací zařízení Attero. Můj pokus o záchranu života doktora Woolseyho nemusel mít 

dlouhé trvání. 

Wraith neodpovídal a mně začala klesat víčka. Nedokázala jsem je udržet. Chtěla jsem 

ještě něco říct, ale nemohla jsem si vzpomenout co. Poslední, co jsem slyšela, než jsem se 

sesunula ke straně a usnula, byl Aceův hlas, který říkal, že léky od doktorky konečně zabraly. 

 

Probudilo mě šoupání nohou. Než jsem se posadila, byl na můstku jenom Ace a já. 

„Odcházíme,“ řekl krátce a pomohl mi vstát. 

„Jen tak? Odcházíte?“ podezřívavě jsem se mu zadívala do očí. Hlava se mi už netočila a 

většina nepříjemných pocitů odezněla se spánkem. 

„Můžeš jít s námi,“ nabídl mi.  



Potřásla jsem hlavou. „To nejde.“ 

„Jak chceš. To není rozkaz, ale nabídka. Tady,“ ukázal směrem k hlavní obrazovce, „tě nic 

hezkého nečeká.“ 

„A u tebe ano? Tvůj další zástupce? Nebo někdo jiný?“ Zadívala jsem se na něj. „Zůstanu 

tady. Ten Wraith měl pravdu. Když jsem na tvé lodi, jsem nejslabší článek vaší společnosti.“ 

Mračil se. Položila jsem mu ruku tam, kam si ji nedávno tiskl sám, a jemně jsem 

zaškrábala nehty na kůži jeho kabátu. Znělo to jako sbohem. 

„Vybrala jsem si, pamatuješ? Ať jsi pro nás připravil jakékoli překvapení, zůstanu tady.“ 

Nechtěla jsem to říkat znovu. S každým opakováním jsem nabývala dojmu, že moje slova 

ztrácejí význam. V této chvíli by pro mě odchod znamenal útěk a zbabělost jsem z duše 

nenáviděla, zvlášť tu vlastní. Hlavou se mi honily divoké představy toho, co nás čeká, až 

wraithská loď opustí Daedala. Ani jedna z těch představ se mi nelíbila, ale kdybych teď 

odešla, už by nebyla cesta zpátky. Rozhodla jsem se zůstat mezi lidmi, tak musím s lidmi nést 

jejich osud. Letmý dotyk Wraithovy mysli mi napověděl, co můžeme očekávat v nejbližší 

době.  

„Respektuji tvé rozhodnutí.“ Zamyšleným pohledem mi přejel po tváři. „Dokonce ho i 

chápu, protože jsem se i já nedávno musel rozhodovat podobně. Nechci o tom ale mluvit 

předčasně.“ Při těch slovech mě vzal za ruku a spustil mi ji podél těla. 

„Na shledanou se asi v této situaci nehodí. Sbohem, Broučku,“ řekla jsem tiše. 

Při oslovení, které jsem používala tak málokdy a vždycky se zjevnou ironií, sebou trhnul. 

Jakoby ten pohyb byl impulzem pro odchod, bez ohlédnutí vyšel z můstku. 

Postavila jsem se k jednomu z panelů a ověřila si informace z Aceova posledního 

telepatického spojení. Nadějné vyhlídky na přežití by vypadaly jinak. Na vedlejší obrazovce 

jsem sledovala, jak i poslední z teček, znázorňující Wraithy, vstupuje do jejich přepravní lodi. 

Přejela jsem po monitoru prsty a přešla před čelní obrazovku.  

„Slečno Norová,“ ozvalo se mi za zády. „Co se stalo?“ Plukovník Caldwell stál uprostřed 

můstku a rozhlížel se. Lidská posádka postupně zaujímala svoje místa a rozlehlou místností se 

ozýval šum jejich tlumených hlasů. Zjišťovali, v jakém stavu se jim loď vrátila zpátky. 

Pokrčila jsem rameny. „Wraithové opustili Daedala,“ ukázala jsem směrem k monitoru. 

„Chystají se k odletu.“ 

„Jen tak?“ zeptal se stejně jako já. Z mého nešťastného pohledu musel nabýt hned několika 

mylných dojmů. 

„Pane,“ ozval se důstojník u ovládání motorů, „právě jsme opustili hyperprostor. Blížíme 

se k nějaké planetě. Wraithská loď odstartovala ze svého stanoviště a odlétá.“ 

Otočila jsem se k přední obrazovce a sledovala, jak se povrch planety zvolna blíží. 

Z takové vzdálenosti se zdálo, že letíme pomalu, ale po vstupu do atmosféry to, co z Daedala 

zbude, narazí s nezmenšenou rychlostí do místa, kde je uloženo a aktivováno zařízení Attero. 

Zničí ho. A také sebe a nás, pokud do té doby přežijeme. Wraithové to budou sledovat ve své 

lodi z oběžné dráhy, aby se přesvědčili, že je zařízení opravdu už nikdy nebude ohrožovat. 

Čert aby vzal Januse! A únosce Daniela a Rodneyho! A taky všechny Wraithy! O co by byl 

život v galaxii Pegas bez nich jednodušší. A nudnější.  

Při těchto myšlenkách jsem nepostřehla začátek rozhovoru plukovníka Caldwella s někým 

ve vesmírné lodi, která se právě objevila na radaru. 

„Hyperpohon nejde zapnout. Podsvětelné motory stále nereagují,“ hlásil důstojník a jeho 

ruce se třásly nad ovládacími panely. Už několikrát vyzkoušel všechny možnosti a motory 

pořád neměl pod kontrolou. Loď se blížila k planetě. 

„Shepparde, motory stále nereagují. Jestli nezasáhnete zvenčí, narazíme do planety a z lodi 

nezůstane nic, co by stálo za řeč. Ať už chcete udělat cokoli, teď je na to ten správný čas,“ 

řekl Stephen Caldwell do vysílačky s pohledem upřeným na přibližující se planetu.  



„Zachytila jsem na planetě biosignály doktorů McKaye a Jacksona,“ řekla žena u 

transportéru. 

Výhled nám zakryla loď typu Aurora a vzápětí otevřela okno do hyperprostoru tak velké, 

že jsme za nimi sklouzli i my. Daedalos se vynořil na druhé straně planety ve volném 

vesmíru.  

„Jste v pořádku?“ ozvalo se z komunikace. 

„Ano plukovníku Shepparde. Děkujeme za pomoc. Přišla právě včas.“  

„Měli jste štěstí, že přiletěli Cestovatelé a vzali nás s sebou. Doktor Zelenka ve strojovně 

dělal zázraky. S pomocí místní techničky, samozřejmě. Vytvoření okna pro obě lodi nás 

připravilo o většinu zbývající energie, ale stálo to za to, ne? Jsou Rodney a Daniel naživu?“ 

 „Jsou doktoři z planety v dosahu přenosu?“ otočil se plukovník k ženě u transportéru. 

Přikývla. „Přeneste je sem.“ 

Rodney s Danielem se objevili přede mnou v divných skafandrech. Oba leželi na podlaze 

bez pohybu. Rychle jsem se sehnula k bližšímu z nich. 

„Danieli,“ řekla jsem polohlasem. Poznala jsem ho v průzoru. „Vydržte!“ Snažila jsem se 

uvolnit těsný oblek, ale držel pevně. 

„Tady,“ Daniel pohnul rukou a skafandr povolil.  

„Attero nefunguje,“ řekl Rodney, sotva se i on vyprostil. 

„Ne. Povedlo se nám ho vypnout,“ zašeptal Daniel. „Díky tobě, Rodney,“ a zavřel oči. 

Plukovník Caldwell na můstek zavolal zdravotnický tým. Přiběhli s nosítky a nakládali oba 

vědce. Skafandry odnesla další skupina k bližšímu prozkoumání do jedné z laboratoří. Zůstala 

jsem klečet na místě a znovu se podívala na obrazovku. Před námi ve volném vesmíru zářily 

hvězdy. 

„Pane,“ ozval se důstojník u pohonu, „máme k dispozici všechny motory. Wraithská loď 

odletěla hyperprostorem. Žádný výbuch.“ 

Caldwell se opřel v křesle. „Dobrá práce.“ Rozhlédl se. „Ode všech. Spojte se s lodí 

Cestovatelů a zeptejte se, jestli něco potřebují, transportujte sem od nich naše lidi a pak 

poletíme domů.“ 

Můstkem se ozvalo radostné mumlání. 

Richard Woolsey stál celou dobu beze slova za kapitánským křeslem. Obešel ho, došel ke 

mně pomalým, odměřeným krokem a zamyšleně se díval, jak před ním klečím na zemi. 

„Máte hodně co vysvětlovat,“ řekl mi.  

Vzhlížela jsem k němu nahoru a říkala si, jestli vysvětlování před Richardem a 

Mezinárodní komisí bude horší, než wraithské krmení. Jedním jsem si byla jistá. Rozhodně 

bude delší. 

 

 

 

 

 



63. Staré pověsti wraithské 9 : O organické hmotě 

Nadine stála nad kruhovým otvorem, kterým Asgardi z galaxie Pegas unesli doktora 

McKaye a Daniela Jacksona, a váhavě nahlížela do hlubin. Tam někde na dně se měla ukrývat 

tajná Janusova laboratoř. Nakrčila čelo a přimhouřila oči, ale na konec proražené cesty 

nedohlédla. Lehce pokrčila rameny a vydala se nazpátek ke své pracovně. Byla ráda, že ji 

dnes nic důležitého nečeká. Předcházející dny docela stačily. Únos dvou vědců, přílet Wraithů 

i Cestovatelů by se dal možná považovat za zpestření jednotvárného života na Atlantis, ale 

Nadine měla ráda k práci klid. Jediné, co jí na tom všem povyku těšilo, byl šťastný konec. 

Aspoň relativně šťastný. Jak si stačila všimnout, Andoriel se moc nadšeně netvářila. Ani 

plukovník Sheppard po návratu do Města zrovna nejásal.  

„Aspoň chvíli klidu,“ zašeptala si pro sebe. Na tvář jí vklouzl úsměv. Napadlo ji, že nový 

příběh ze Starých pověstí wraithských by klidný být mohl. 

Odpoledne uteklo rychle. Jako mnoho ostatních se byla podívat, jak odcházejí někteří 

členové expedice Branou zpět na Zemi a za chvíli jiní zase přicházejí. Skoro zvedla ruku, aby 

zamávala seržantu McMaholnovi, takovou měla radost, že ho nějaký čas neuvidí. A také si 

stačila všimnout, že její pocity sdílejí mnozí další přihlížející. 

Večer na velký kovový tác postavila tři široké svíce, které týden předtím dostala od 

Athosianů. Zapálila je a dívala se, jak se jejich světlo míhá po jejím pokoji a dává mu teplý 

nádech. V chladné noci to bylo příjemné a navodilo to správnou atmosféru pro pocit tepla a 

bezpečí. Podobného tepla a bezpečí, jaké dokázala na Nové Veitoně poskytnout jejím zbylým 

obyvatelům nalezená organická hmota. 

Posunula si monitor do lepší polohy a bez zaváhání napsala další název: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O organické hmotě 
 

Seterik popuzeně zavrčel a otočil se na druhý bok. Skála ho tlačila přes několik 

poskládaných dek. V polospánku zamumlal nějakou neslušnost a pokoušel se spát dál. 

Do snů se mu míchaly vzpomínky na čas, kdy se celá planeta vylidnila. Zůstala na ní 

jenom jejich malá skupinka uzavřená v jediném skalním komplexu. Po překvapení a nadšení 

z toho, že mají planetu sami pro sebe, přišlo rozčarování. Po staletích života v jeskyních si 

nedokázali zvyknout na pobyt pod otevřenou oblohou. Všichni, kdo v první euforii odešli, se 

postupně vraceli a přinášeli s sebou hrůzostrašné historky o pálícím slunci a mrazivých 

nocích. O přízracích číhajících v přepychově zařízených domech a kvílivém nářku opuštěných 

měst a vesnic. 

I Seterik se vydal na cestu. Vrátil se z ní po dvou letech napůl šílený a jediné, na co rád 

vzpomínal, byla měkoučká lůžka lidských Veitoňanů. 

Probudil se jako už mnohokrát předtím vlastním křikem z nočních můr. Seděl na 

poskládaných dekách, držel si hlavu v dlaních a jemně s ní potřásal, aby vyhnal děsivé 

vzpomínky. 

Pocit svítání ho zastihl bloudícího v jedné z nepoužívaných chodeb. Oči se mu únavou 

lepily k sobě a kolena se mu podlamovala. Přesto pokračoval v chůzi dál do útrob skal. 

Absence světla mu nevadila. Byl zvyklý pohybovat se ve tmě. Konečky prstů přejížděl po 

ubíhající stěně, občas zakopl o vyčnívající kámen, ale přes únavu a tmu postupoval docela 

rychle. Nevěděl, co ho přimělo jít právě touto chodbou. 

 

„Kdo viděl Seterika?“ zeptal se po pár dnech  Terel. 



Obrátili k němu oči jenom na okamžik. Věčně si stěžující Seterik nikomu nechyběl. 

Problémů, kterým musela malá komunita na Nové Veitoně čelit, bylo víc než dost. Jejich 

poslední královna umírala a doktor s celým svým týmem byli bezmocní. Navíc se mnoho 

členů jejich společnosti ztratilo při průzkumu planety. Málokdo z nich si pamatoval dobu 

předtím, než přišel do Protilehlých hor. Dlouhověkost měla svá úskalí a jedním z nich byla 

ztráta většiny paměti po první aplikaci séra dlouhého života. Nedávné výpravy dál než do 

nejbližšího okolí končily většinou tragicky. 

Seterik byl jedním z mála, kdo se z takové dlouhé výpravy vrátil, ale podepsalo se to na 

jeho duševním zdraví. Terel byl jediný, kdo s ním dokázal mluvit. Díky tomu věděl, že 

Seterik by dobrovolně Protilehlé hory neopustil. Od svého návratu nevyšel ani z jeskyní. Jak 

prohlásil – slunce i deště měl dost do konce svého života, i kdyby měl ten konec přijít až za 

tisíce let. 

Přesto Terel počkal ještě dalších deset dní, než se odhodlal k pátrání po Seterikovi. Prošel 

postupně všechny běžně obývané jeskyně a chodby a našel jenom Seterikovy věci složené na 

hromádce tak, jak měl Seterik ve zvyku, když od nich odcházel. Podle zběžného pohledu 

nechybělo nic, co pro sebe považoval za důležité. Terel usoudil, že Seterik nemůže být 

daleko, ale při dalším pátrání získal pocit, že se po jeho příteli snad slehla skála. 

Postupně opouštěl hlavní i důležité vedlejší chodby a dostával se hlouběji a hlouběji do 

skalního labyrintu. Tam už po stěnách nerostly speciální houby a řasy vydávající světlo a 

skála pod nohama byla hrbolatá a ostrá. Terel si nedokázal představit, že by Seterik zabloudil 

až do takových míst, když si pořád stěžoval na nepohodlí bydlení ve skalách. Už se chtěl 

obrátit zpátky do známých míst, když se mu prsty ruky sledující cestu zabořily do něčeho 

měkkého a příjemného na dotek. 

„Seteriku?“ zeptal se nahlas. „Jsi tady?“ Připadal si trochu hloupě, ale nechtěl si někdy 

vyčítat, že se vrátil zpátky a ani nezavolal. Překvapením skoro nadskočil, když v dálce 

zaslechl odpověď. Pospíchal a v temné chodbě zakopával, jak se snažil Seterika co nejdřív 

najít. Před očima mu naskakovaly hrozné představy zraněného a nemohoucího přítele, který 

tak dlouho čekal na záchranu. 

„Terele,“ ozvalo se sice blízko, ale tlumeně. „“Co tady děláš?“ 

„Jak - co tady dělám?“ Terel se zastavil a rukama i nohama zkoumal okolí, aby zjistil, kde 

se Seterik nachází. „Přišel jsem tě zachránit. Kde jsi? Musel jsi tu ležet hodně dlouho. Mám 

s sebou trochu vody a...“ Zmlkl. 

Seterik se začal smát. „Tak ty jsi mě přišel zachránit,“ vypravil ze sebe po kuckavém 

nádechu. „A já myslel, že zachraňuju vás.“ 

„Kde vůbec jsi?“zeptal se Terel ostře. Cítil se zmateně a uraženě. 

„To bys neuhodl,“ zavrněl spokojeně Seterik. „Ta voda se mi hodí. Nech mi ji tady, přines 

trochu světla a přiveď i ostatní. Hlavně doktora.“ 

Terel si stáhl popruh s měchem na vodu, který měl pověšený kolem krku, a napřáhl ruku 

před sebe. „Pořád nevím, kde jsi,“ poznamenal suše. Všechny ostatní pocity začala 

přehlušovat zlost. 

„Tak se nezlob,“ řekl Seterik klidně. „Všechno se dozvíš. Slibuju, že to bude stát za to. 

Vodu hoď na zem, najdu ji. A už běž. Nemůžu se dočkat, až to všichni uvidíte.“ 

 

Doktor Fealars se pohyboval jenom pomalu opřený o svého zástupce Elarda. Na rozdíl od 

svých předchůdců se už nadále nesnažil dožít se co nejvyššího věku. Měl důležitější starosti 

než vlastní nesmrtelnost. 

Terelův pokřik ho vyrušil z nové vlny deprese po zjištění, že další pokus o více než jen 

udržení Wraithy naživu ztroskotal. Jejich královna ležela ve svém pokoji a kromě doktora k ní 

nikdo nesměl. Ani její oblíbený Elard už neměl povoleno vstoupit bez výslovného pozvání. 



Terel se při pohledu na doktora zarazil. Nebyl zvyklý na tak výrazně znatelný věk. Všichni 

kolem něho si byli podobní. Vysocí, štíhlí, s hladkou bílou kůží a jasnýma zlatýma očima. 

Jenom dlouhé vlasy většině z nich zbělaly. Doktor byl shrbený a sešlý, vrásčité ruce 

schovával v dlouhých rukávech a tmavé oči měl vybledlé do šeda. 

„Doktore,“ řekl Terel po hlubokém nádechu. „Našel jsem Seterika v jedné 

z nepoužívaných chodeb. Poslal mě pro ostatní. Hlavně pro vás. Nevím, co tam objevil. Ani 

jsem ho vlastně neviděl, ale jeho hlas zněl tak nadšeně, jak jsem ho už dlouho neslyšel.“ Ke 

konci svého povídání zpomaloval a začal přemýšlet, jestli doktora nevyrušuje zbytečně. 

Fealars pokýval hlavou a těžce se zvedl. „To je v pořádku, Terele,“ usmál se. „Malá 

procházka mi jenom prospěje.“ 

A teď všichni s rozsvícenými svítilnami postupovali chodbou tak pomalu, aby jim doktor 

stačil. 

Terel si nebyl jistý, kam až v chodbě bez světla došel, a už chtěl navrhnout zastávku, 

protože Fealarsův sípavý dech se mu za zády každou chvíli zadrhl, když si ve skále obrostlé 

nějakým druhem měkké tkáně všiml Seterikovy trčící ruky. 

„To už jste tady?“ zeptal se Seterik ospale. „Čas tu utíká úplně jinak.“ 

„Seteriku?“ Doktor se přiblížil ke skále a zkoumavě prohlížel její povrch. „Co to je?“ 

Dloubl do poddajné hmoty prstem. Prohnula se, pak povolila a obalila mu poslední článek. 

Nepustila se, ani když ruku odtáhl. Netrpělivě pokýval k nejbližšímu světlu a počkal, až se s 

ním jeho nosič přiblíží. „Zvláštní,“ mumlal si pro sebe, „opravdu zvláštní.“ 

 

„Má paní,“ Elard klečel u kamenného lůžka Wraithy a snažil se ji přesvědčit, aby vstala. 

„Jdi pryč,“ zavrčela na něho, aniž se obtěžovala se pohnout. 

„Už ti na nás nezáleží,“ zašeptal Elard zlomeně. „Opustila jsi nás.“ 

V čistě bílých lůžkovinách bylo dlouho ticho a Elard se neodvažoval ani pohnout. 

„Jak můžeš něco takového říct,“ zašeptala nakonec Wraitha a nedokázala zabránit vzlyku 

za posledním slovem. Věděla, že před Elardem jako před jedním z mála může projevit slabost. 

Elard pozvedl skloněnou hlavu a začal tichým hlasem vyprávět o nálezu zvláštní organické 

hmoty a o pokusech, které na ní s doktorem prováděli. Mluvil dlouho a nevěděl, jestli ho 

Wraitha poslouchá nebo únavou usnula. 

Skončil a poslouchal tichý dech unikající Wraithě mezi pootevřenými rty. Dvakrát se 

nadechl k dotazu, ale pokaždé zůstal potichu a čekal. 

„Přiveď doktora. Pomůžete mi vstát,“ ozvala se po dlouhé odmlce Wraitha. 

Elard vyskočil a otevřel dveře, za kterými čekal Fealars. 

 

Wraitha stála v rozlehlé jeskyni na vyvýšeném místě, ze kterého vždy mluvila ke 

shromáždění všech svých příznivců. 

„Moji milí,“ usmála se. Jenom doktor a Elard věděli, kolik úsilí ji stál ten malý pohyb rtů. 

„Protilehlé hory nám dlouho byly nádherným domovem a teď, když naše společnost pomalu 

zaniká, nám poslouží znovu způsobem, který jsme nečekali.“ Pohlédla pod sebe do první 

řady, kde s hlavami zvrácenými stáli Seterik a Terel. „Díky Seterikovi budeme moci přečkat 

dlouhá období v klidu a pohodlí. Seterik objevil v jedné zapomenuté chodbě zvláštní hmotu a 

doktor ji přizpůsobil pro naše potřeby. Všechno vám vysvětlí sám. Zítra se jako první uložím 

k dlouhému spánku a věřím, že mě budou následovat další. Vzhůru zůstane jenom několik 

strážců a vědců, aby hlídali náš pokojný odpočinek a pracovali na vyřešení problémů, které 

nás k takovému řešení dohnaly. Doktore?“ Pokynula rukou, ustoupila, aby svoje místo 

přenechala Fealersovi, a zavěšená do Elarda pomalu a hrdě vztyčená odešla do svého pokoje. 

Doktor se po ní ohlédl, ale hned se obrátil ke shromáždění a v krátkosti mu vysvětlil 

vlastnosti hmoty a její použití k něčemu podobnému hibernaci. Na závěr své řeči znovu 

připomněl, že jejich společnost přes svou dlouhověkost vymírá a dokud nenaleznou řešení 



reprodukce, je udržení stávajícího života tím nejdůležitějším úkolem. Špatný stav Wraithy 

zdůrazňovat nemusel, všiml si vyděšených pohledů shromážděných při jejím vstupu i 

odchodu. A skutečnost, že Wraitha je poslední z žen určených za královny, dávala jeho 

slovům váhu ještě větší. 

Shromáždění poslouchalo, pokyvovalo hlavami a pokukovalo po Seterikovi skromně 

stojícím mezi nimi. Kdo by do něj řekl, že se právě jemu možná podaří všechny zachránit? 

 

Následující dny se doktor Fealers nezastavil. V krátkých prodlevách, kdy nikoho neukládal 

ke spánku nebo nepřipravoval další organická lůžka, seděl na vysokém kameni, aby se mu 

dobře vstávalo, otíral si čelo a tiskl k sobě ruce třesoucí se únavou. 

„Doktore, už zbývají jenom Terel a Seterik,“ zastavil se u něho Elard. „Všichni ostatní jsou 

umístěni. Zůstala jenom čtyřčlenná hlídka, dva pomocníci a my.“ 

„To je dobře,“ zašeptal doktor. 

„Měl byste si taky odpočinout,“ navrhl opatrně Elard. „Aspoň na pár dní. Pak vás 

vzbudím.“ 

Fealers se na něho unaveně usmál. „Jsi hodný, Elarde. Už brzy mě čeká dlouhý odpočinek. 

Jenom ti musím předat zbytek výzkumu.“ Pokýval si pro sebe hlavou a šel se rozloučit se 

Seterikem a Terelem. 

Elard se za ním díval a v matném světle hluboké skalní chodby mu připadalo, že se doktor 

vytrácí, až zmizel i jeho stín poskakující na stěně. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nadine ťukla do tečky na konci poslední věty a usmála se. Byla ráda, že nemusí psát o 

žádných hrůzách. Na chvilku se zamyslela, jestli by celé povídání neměla přejmenovat na 

„Seterik na hrášku“ podle známé pohádky, ale pak tu myšlenku zavrhla. 

Dveřmi otevřenými na terasu zafoukal chladný vítr. Zvedl lehký závěs přes půlku pokoje a 

zase ho spustil k zemi. 

Nadine hodně hlasitě zaklela a vyskočila ze židle. Sáhla po skleničce s vodou na 

odkládacím stolku, ale ruka jí klesla. 

Závěs při svém letu zavadil o zapálené svíčky a teď už hořel po celé své výšce a zkoušel, 

jak moc se může zakousnout do stropu a podlahy. 

Ještě pořád zírala na oheň, když do pokoje vběhl Ronon Dex. Ani se na Nadine nepodíval, 

pěstí udeřil do vrchní části hasicího přístroje a z trubice, kterou držel v druhé ruce, se na závěs 

vysypala závěj sněhu. Oheň brzy vzdal boj a po celém neštěstí zůstala jenom spálená podlaha 

a začernalé kousky stropu nade dveřmi na terasu. Závěs poletoval po pokoji transformován do 

postupně hasnoucích vloček a usazoval se na čemkoli, co mu přišlo do cesty. 

„Jsi v pořádku?“ Ronon se obrátil k Nadine a za rameno ji pootočil do světla. 

„Jo,“ hlesla ještě vyděšeně. „Děkuju. Jak jsi...?“ 

„Běžel jsem okolo a uslyšel tvůj křik,“ zašklebil se. „Umíš moc hezky křičet,“ ocenil 

Nadin výkon. „Tohle,“ pozvedl prázdný hasičák, „máš hned za dveřmi.“ 

Nadine se podařilo se zhluboka nadechnout a vydechnout. Celou dobu, kdy jí v pokoji řádil 

oheň, měla zadržený dech a tělo se už bolestivě dožadovalo nového přísunu kyslíku. 

„Dobrý ?“ zeptal se Ronon. 

Nadine přikývla a ještě jednou poděkovala. „Asi si půjdu lehnout někam jinam,“ řekla 

zamyšleně. Rononova zdviženého obočí si ani nevšimla, uložila soubor, zavřela notebook a 

přitiskla si ho k sobě. „Snad najdu nějaký volný pokoj,“ pokračovala v samomluvě. 

Ronon vydechl. Jenom nebylo jasné, jestli úlevou nebo zklamáním. 

 



64. Jiný svět 

 

 

Přejela prsty po zátylku a při té příležitosti si prohrábla rozpuštěné vlasy, které se kdysi 

pyšnily barvou noci, ale nyní vypadaly, jako by do nich napadal prach sutin a omítky. Mlčky 

a s nesouhlasným pohledem zhodnotila svého společníka. Musela přiznat, že ho chuť 

experimentovat s vlastní podobou ani v nejmenším nepřešla. Ačkoliv se tentokrát Dar spokojil 

s mužskou postavou středního věku, výšky i zjevu, doba, ze které pocházela, dle oděvu již 

dávno minula. Na sobě měl oblečen tmavý kabátec se širokými rukávy, které odhalovaly 

manžety od košile. Nohavice, sahající pod kolena, doplňovaly bílé punčochy a černé lakované 

boty na nízkém podpatku, vepředu zdobené stříbrnou sponou. Pokud měl nějaké vlasy, byly 

pečlivě schovány pod vysokou bílou parukou, jejíž bohaté lokny spadaly až do půli zad. 

Vedle něho se volně v prostoru proháněla masivní černá tabule s ladností, jakou by Erin u 

masivní těžké tabule nečekala a očividně si hrála na honěnou s dlouhým ukazovátkem 

z tmavého dřeva, které za ní plulo a výhružně hrozilo sebou samým jako prst dospělého 

kárající nezbedné dítě. 

„Co to má být? Vyšel sis snad na procházku vyvenčit své šílenství?“ 

„Neboť nemáš nic ani na hony vzdáleného tomu, čemu vy lidé říkáte vkus, odpustím ti pro 

tentokrát tvůj neomalený pokus o další věc, do jejíž tajů jsi nikdy nepronikla – tedy o vtip.“ 

Erin zpražila levitující tabuli pohledem, který by i skálu donutil cítit se provinile, pak svou 

pozornost obrátila zpět k Darovi. 

„Vůbec ses nezměnil,“ zkonstatovala a unaveně usedla na nízkou bílou stoličku, která se za 

ní náhle s tichým „plonk!“ zjevila, „ takže co je za problém? Pokud mě paměť neklame, 

nechtěl jsi se mnou už nikdy mluvit a znělo to celkem přesvědčivě.“ 

„To je pravda,“ zvážněl Dar a jeho oči potemněly, „ale okolnosti se změnily.“ 

Erin mlčela a vyčkávala. Připadala si náhle mnohem unavenější a starší než před chvílí. Zlé 

tušení, které jí celý den škrábalo kdesi zevnitř na lebku, zesílilo. Když se Dar nedočkal žádné 

reakce, mrzutě si odfrkl a jediným pokynutím paže znehybněl hyperaktivní tabuli, 



schovávající se mu za zády. Ukazovátko zanechalo zuřivého pronásledování a poslušně mu 

skočilo do dlaně. Do Darova zastřeného hlasu se vloudil pedantský tón. 

„Jde o to, že každý čin má své následky a někdy se naše skutky, byť vykonané v sebelepší 

víře, otočí proti nám.“ 

„Co to tu plácáš?“ 

„Ticho!“ Rozkaz, pronesený tak panovačným hlasem, že by se i Andorielin potrhlý Wraith 

poslušně přikrčil, projel namodralým astrálním vzduchem jako blesk temnou nocí. Před Erin 

zaprskalo několik jisker bílého ohně. Překvapeně zamrkala a s tichým povzdechem se 

předklonila na stoličce, lokty opírajíc o kolena. Věděla, že někdy je lepší a hlavně snazší 

nechat Dara zahrát jeho dramatické vsuvky, než se s ním dohadovat. Ta bláznivá bytost, která 

s ní už nějaký čas sdílela tělo, dokázala být v žabomyších válkách neuvěřitelně vytrvalá a Erin 

už dávno přestalo bavit se s ní dohadovat.  

Tabule, nervózně se chvějící po Darově pravici, se začala náhle plnit křídovými nákresy. 

Nejprve se v levém horním rohu objevilo několik jednoduchých náčrtů postaviček, jaké se 

kreslí při hře na šibenici. Když byly hotové, neviditelná křída je dala do velké šišaté množiny, 

ale zároveň jednu z postav začmárala a za uši drásajícího skřípotu od ní vytvořila šipku vně 

kruh, kde ji nakreslila znovu. Po krátkém zaváhání postavičce dokreslila přes čelo pruh, do 

něhož vtěsnala třetí oko. Erin zbledla. 

„Tak,“ pokýval Dar hlavou, až se mu paruka svezla na stranu, „ to by mohlo stačit.“ 

Spokojeně poklepal ukazovátkem po nově vzniklé čmáranici a obrátil se k sedící ženě, která 

ho provrtávala laserovým pohledem. „Po předchozí vyčerpávající snaze ti něco vysvětlit jsem 

dospěl k názoru, že jedna prostá názorná ukázka vystihne více než tisíc slov. Doufám, že se 

mnou souhlasíš.“ 

„Co teď ode mě vlastně očekáváš?“ hlesla Erin. 

„Popiš několika větami, co z tohoto nákresu vyplývá, ať se ujistíme, žes to pochopila 

správně. Pak můžeme přejít k dalšímu bodu.“  

„Nech si ten sarkasmus!“ Vybouchla černovláska a vyskočila na nohy. „Pochopila jsem to 

dokonale. Co ale nedokážu pobrat je, jak ses mohl tak mýlit! Zůstal přece sám a zlomený. 

Neměl už pro nás přestavovat žádnou hrozbu. Říkal jsi to! Slíbils mi, že budeme v bezpečí!“ 

„Někdy nastanou takové nepředvídatelné situace, jejichž pravděpodobnost je téměř nulová. 

Od tvora, jakým býval, bychom se skutečně nemuseli ničeho obávat. V tom jsem se nemýlil.“ 

„Přestaň říkat, v čem ses nemýlil a přejdi k tomu, v čem ses mýlil.“ Zavrčela Erin a snažila 

se vymýtit z hlasu hysterii. „Myslím, že není čas řešit tady tvoji neomylnost.“ 

„Kněz přišel na způsob, jak využít astrální svět ke zvýšení svého potenciálu.“ 

„Jak?“ 



„Za pomoci svého symbionta, který se rozhodl porušit všechna pravidla a osobně se do 

téhle polízanice vmísil.“ 

„On…vystoupil z anonymity jako ty?“ 

„Ano, zřejmě v tom viděl poslední možnost, jak zachránit svého hostitele.“ Procedil muž a 

vztekle si shodil z hlavy zdobnou paruku, která zmizela dřív, než stihla dopadnout na zem a 

odhalila místo horní poloviny lebky jen odkrytý mozek i se všemi hrůznými detaily včetně 

záhybů zaplněných krví. Erin to přešla s kamenným výrazem. 

„Ale k čemu by si vlastním odhalením pomohl? A co se vlastně s kněžím stalo, že se jeho 

„dáreček“ uchýlil k tak extrémnímu řešení? Vždycky jsem si myslela, žes byl jediný svého 

druhu, kterého postihlo šílenství přiznat svoji existenci hostiteli.“  

Dar utnul rozmáchlým gestem příval Erininých otázek. 

„Wraithovi propukla podivná duševní choroba. Výživa se z takto pozměněných 

myšlenkových impulsů zkazila a poznamenala nějakým způsobem i F´grhariis.“ 

Unavené oči ženy se náhle zamyšleně blýskly a podívala se na Dara s novým podezřením. 

„Jak ses o tom všem dozvěděl? Jestli mi řekneš, že spolu ty a ten wraithský symbiont 

běžně komunikujete, přísahám, že si budeš muset hledat nové tělo!“ 

„Samozřejmě, že ne,“ přispěchal s ujištěním Dar, „našemu druhu není vzájemná 

komunikace blízká a v pouhém třetím rozměru by to bylo navíc značně komplikované. 

Objevil jsem je čistě náhodou. Při své poslední návštěvě jsem zachytil několik stop jejich 

přítomnosti z druhé astrální roviny. Byly vyčpělé téměř do ztracena, což značí stáří průniku 

v řádech přibližně dvou gerivejských úplňků.“ 

„To snad není možné!“ Erin potemněl zrak. „Jak dokázal proniknout tak hluboko?“ 

Dar pokrčil rameny a ze vzduchu si za doprovodu mnoha jisker přičaroval potrhanou 

kšiltovku. Ošoupaný nápis na ní hlásal azbukou světový mír. Erin se zatajeným dechem 

přihlížela, jak si ji narazil na obnažený mozek a rozvážně stáhl do čela, až se mu zpod ní 

vyvalily čůrky krve, aby si klikatícími stezkami našly cestu až na světlou hedvábnou šerpu 

obepínající mu hruď. 

„Mohl bys přestat dělat tady z toho peklo? V něm už totiž dávno vězíme až po uši i bez 

úchylných vizuálních hrátek.“ 

„Nemůžu si pomoci, je to silnější než já. Váš rozměr je sice směšně primitivní, ale zároveň 

nabízí i určité formy zábavy, které jsou stejně nízké jako chytlavé.“ 

Erin vzhlédla vyčítavě k vlnkami se tetelící obloze a obvinila ji zlostným „proč já“. 

Připadalo jí, jako by snila jeden velký zlý nekončící sen, ze kterého nešlo procitnout, a 

nejhorší na tom bylo, že ze samé hloubi duše cítila neotřesitelnou jistotu, že neprožívá žádné 

halucinace, ale realitu, ať se odehrává v sebesnovějším světě se sebenehmotnějším tělem. 

Když se však podívala na Dara, aby rozpoutala skutečné peklo a dala průchod vší té změti 

emocí, která se v ní bolestně svíjela jako klubko hadů a hrozila vysvobodit se nějakým hodně 



škaredým způsobem, zuřivost z ní na místě vyprchala. Na jeden letmý okamžik se Darova 

maska zdánlivého klidu, pod níž obvykle v bezpečí držel svůj strach před světem, zbortila, a 

Erin spatřila pravdu.  

„Co je s tebou?“ Zpozorněl muž, když se střetl s jejíma velkýma očima, které vystupovaly 

z křídové tváře jako dvě zrcadla odrážející ocelově šedé nebe hrozící bouří apokalyptických 

rozměrů. „Vypadáš tak…nezdravě. Zajišťuje ti tvůj druh na Atlantis potřebné množství 

potravy?“ 

„Cože?“ Erin, zaskočená otázkou, překvapeně zamrkala. „Ale jo. Jídla mám dost. Já 

jen…jsem už prostě unavená.“ 

„Z čeho?“ Marně se snažil pochopit Dar. „Trpíš nedostatečnou časovou podporou 

útlumově-relaxační fáze organismu?“ 

„Tím to není. Spím normálně.“ 

„Žádám tě tedy o příslušné vysvětlení tvého neuspokojivého fyzického stavu. Promítání 

zdravotních potíží do astrálního materia je výstražným znamením, které nelze přehlížet.“ 

Erin rozhodila bezmocně rukama. „Co ti na to mám asi tak říct? Beztak nejsi schopen 

pochopit, jakou zátěž představují pro mou duši všechny ty sračky, v nichž se s tebou poslední 

rok brodím. Táhne se to celé už příliš dlouho. Je to nekonečný příběh s podělanou wraithskou 

sektou, je to šílené experimentování s přechody mezi světy a hlavně – jsi to ty a celý náš 

vztah.“ 

Po posledním slově, které eskalovalo bezmála o dvě oktávy výš, se kolem rozlilo vyčítavé 

ticho. Jak míjela minuta za minutou, muž s ženou stáli proti sobě a měřili se pohledy. 

Zpovzdálí sem doléhalo tlumené skřípání červených kmenů místních olší, které se neochotně 

ohýbaly pod sférickými poryvy divokého éteru. Na kraji lesíka zakrákal havraní démon 

prvního stupně. Tichý souboj nakonec přerušila Darova horkokrevnost. 

„Nevyznám se v tobě, což je v mém případě ostudné a ponižující. Svého hostitele bych měl 

ovládat dokonale, přesto ti stále nedokážu porozumět. Nechápu tvoje důvody, nevidím v nich 

jedinou závažnější skutečnost. Boj jsme vyhráli, zajistili jsme si další přežití a náš vztah je 

čistě na bázi vzájemné prospěšnosti!“ 

„Děláš si srandu?!“ Rozkřikla se Erin tak, až utnula démona uprostřed táhlého skřeku a 

donutila ho stáhnout se hlouběji do lesa. „Přežili jsme jen díky souhře náhod a obrovské 

dávce štěstí. Nikdy jsme nevládli situací a způsob, jakým jsme zvítězili, rozhodně nebyl v 

tvém plánu. Od smrti nás dělil jen zázrak a ty mi teď klidně řekneš, že není konec? Jenže 

takové zázraky se nedějí dvakrát, štěstí je vrtkavá věc a vztah se mezi námi vyhrotil do 

krajností, které mu ještě přitížily. Nechci to prožívat znovu!“ 

„Uklidni se!“ 

„Nechci se uklidnit!“ 

„Musíš se uklidnit!!!“ 



„Neopovažuj se mi rozkazovat! Všechno je to tvoje vina!“ 

„Cože?“ 

„Slyšel jsi dobře. Nejsi dar, ale prokletí. Lituju dne, kdy jsi do mě vstoupil!“ 

Erin si uvědomila, že přestřelila, ještě než doznělo poslední slovo. Dar zůstal otřeseně stát 

a marně se pokoušel skrýt své emoce. Lidská podoba ho zradila. Ačkoliv tušil, že byla její 

slova neuvážená, pronesená z pocitu ohrožení, nedokázal zabránit zraňujícímu účinku, jaký na 

něho měla. Ucouvl o pár kroků a vtom se to stalo. Za zády vrávorajícího muže se znenadání 

objevila inkoustově černá tůň, z níž se vynořil pár obrovských špinavě bílých chapadel s 

rudými přísavkami. Jedním prudkým švihem se obtočil kolem Darova pasu a trhl jím, aby ho 

stáhl s sebou pod hladinu. Obluda ovšem podcenila jeho schopnosti. Dar se nenechal vyvést z 

rovnováhy a na moment překvapení zareagoval se smrtící rychlostí, aniž by jen na vteřinu 

zaváhal. Z těla mu vyjely dlouhé ostny, které pronikly kluzkým masem stejně snadno, jako 

lžíce do pudinkového želé. Rameny monstra proběhl třes. Sevření povolilo. Erin jako ve snu 

sledovala, jak se Dar hbitě vyvlékl ze smyčky a uskočil z dosahu svíjejících se chapadel. Po 

ostnech na jeho těle už nebylo památky, jen potrhané oblečení neslo stopy zápasu a zbytky 

slizu, které ulpěly na cárech sametového kabátce, se v obláčcích modrého kouře odpařovaly 

do vzduchu. Celý útok netrval déle než jeden lidský nádech.  

„Zmiz odsud!“ K uším Erin pronikl zoufalý křik a probral jí z šoku. 

„Co to je? Odkud se to vzalo?“ Zavolala přes tůni na zuřivě gestikulujícího muže. Dala se 

do běhu a nedbajíc na jeho naléhavé mávání zamířila k němu. 

„Ne, běž pryč!! To jsou oni! Našli nás!“  

Černovláska zabrzdila tak prudce, až málem přepadla dopředu. Chvíli hledala rovnováhu, 

zatímco mysl ještě vstřebávala nečekaný vpád odjinud. Dar se mezitím rozběhl opačným 

směrem od ní a tůně, jejíž hladina začala nebezpečně vřít. Věc, která dříve bývala wraithským 

veleknězem a jeho symbiontem, se prodrala z druhé sféry a s triumfálním vytím shlédla na 

svou kořist jediným ohavným okem. 

Pohled na ni přimrazil Erin k zemi. S morbidní fascinací nedokázala přestat zírat na 

novopečenou bytost a hlavou jí bleskla myšlenka, jakým zvráceným způsobem mohlo něco 

takového vzniknout ze dvou samostatných entit a udržet se naživu. Tvor měl wraithskou 

siluetu, ale mnohé z jejích částí byly proměněné do absurdních rozměrů a tvarů.  Podivně 

zdeformovaná hlava vyvolávala dojem, jako by si jí stvořitel spletl s modelínou a v zuřivém 

záchvatu tvořivosti z ní vymačkal směšně malý hrbolatý výstupek, do něhož umístil obrovské 

oko potažené mléčnou blánou. Na obnaženém těle zcela chyběly jakékoliv pohlavní znaky, 

ale otevřenou břišní dutinou prorůstaly ve změti střev a vnitřností čtyři páry chapadel a 

chaoticky se kroutily jako klubko zmijí. Celé stvoření se tyčilo do výše nejméně dvaceti stop, 

a to stálo po kolena ve vodě. Erin cítila, jak sama jeho přítomnost křiví prostor a trhá základy, 

z nichž zdejší svět vzešel. Na okamžik před tím, než se zbortil její vlastní svět, ji zalilo 

vědomí onoho monstra. Citlivým vnímáním četla v jeho mysli o šílenství a nekonečné touze 

po pomstě. Velekněz se po smrti svých druhů vydal po cestě, ze které nebylo návratu. Vytrpěl 

fyzická muka, jaká si člověk nedovede ani představit a zaplatil vlastní duší, ale úsilí se 

nakonec vyplatilo. Moc, kterou výměnou získal, ho učinila silnějším, než se mu kdy vůbec 

snilo. Viděla, co se jim chystá provést, a hrůzou se roztřásla. 



„Běž, běž, běž!!!“ Nepřestával řvát Dar a obrátil tak netvorovu pozornost na sebe. „Musíš 

se zachránit! Ty ještě můžeš, dám ti čas na průchod Frostem. Běž a neohlížej se!“ 

Dar si za běhu zmaterializoval v dlaních dvě energetické koule. První, rudou jako čerstvou 

krev, mrštil po veleknězi a přesným zásahem narušil stabilitu brány mezi dvěma sférami, jejíž 

násilné vytvoření muselo stát neuvěřitelné množství energie. Tůně se začala rychle zmenšovat 

a smršťovat do sebe. Bývalý kněz divoce zaryčel a natáhl se chapadly po muži, kterému tak 

velký výdaj energie vyčerpal většinu síly. Ani se nepokusil uskočit. Místo toho zamířil 

druhou, tentokráte modrou koulí k vyděšené ženě, a hodil. Těsně za Erin explodovalo ostré 

bílé světlo a v jeho středu se otevřelo Mezimostí. Poslední, co Erin viděla, byl Dar omotaný 

uzlem chapadel, které se vnořily zpátky do propadající se tůně. Pak tlak druhé brány pohltil i 

ji a všechno se propadlo do temnoty. 

 

Ucítila žár slunce na zátylku. Ztěžka se obrátila na třesoucích se rukou. Do očí ji uhodil 

ostrý jas. Chvíli zmateně mžourala do oslepujícího zdroje světla nad sebou. Mělo barvu 

nachu. Ležela na zádech na čemsi ostrém, co jí při každém trhaném nádechu bodalo pod levou 

lopatkou. Neochotně se poddala vzpomínkám. Pamatovala si všechno. Bolestivé rozpomínání 

ji přivedlo z lehkých mrákot do plné bdělosti. Začala vnímat protesty, kterými se stále 

naléhavěji připomínalo její tělo, a pokusila se jim vyhovět. Nadzvedla se na loktech, aby 

ulehčila bolavým zádům a opatrně zkontrolovala, zda stříbrné vlákno vydrželo meziskok. 

Jemně po něm přejížděla bříškem palce, kam až jí vzdálenost dovolila, a pátrala po sebemenší 

arytmii, po jakémkoliv škobrtnutí, které by odhalilo hrozbu poškození hmotného těla. V 

takovém případě byl nutný okamžitý návrat a Erin se ještě vracet nechtěla. Tep uvnitř byl 

však klidný a pravidelný. Potlačila slzy zoufalství, které hrozily prodrat se ven a zatopit celou 

duši, až by utonula ve věčném šílenství a zaměřila se na to jediné, na čem záleželo. Vstát bylo 

složité, ale udržet se na nohou představovalo hotovou vědu. Po sérii neúspěšných pokusů se 

Erin ocitla na velmi nejistých nohou a vrávoravě vykročila k nachovému obzoru. Při každém 

kroku se jí zamotala hlava, jako by ji právě vyplivl kolotoč, ale ona si dál držela svůj klikatý 

směr. Nevěděla, kde má hledat, ale znala toho, kdo jí to poví.  

 

Devonská astrální pustina se táhla zdánlivě donekonečna. Bylo to místo časových smyček 

a psychických odrazů. Mrtvá minulost zde ožívala a přehrávala se do současnosti. Kdysi 

dávno, v čase prvohor, v období devonu, kdy se formovaly rudé pískovce a probíhalo jedno z 

mnoha masivních vymírání druhů v důsledku změn klimatu a rozšíření rostlin na souši, se z 

neznámého důvodu část vápencové mělčiny, onoho času ještě zalévaná teplým a špatně 

prokysličeným devonským mořem, otiskla několika dny do astrální roviny a duševní otisk, 

který po sobě zanechala, se bez přestávky přehrával stále dokola již stovky milionů let a 

představoval tak jednu z nejstarších psychických ozvěn první astrální sféry. Erin tudy 

neprocházela poprvé a jakkoliv jindy by její srdce plesalo nad prastarým mořem, které se co 

chvíli objevovalo, aby jí zastudilo na kotnících, okolní scenérie jí po tragických událostech 

nechávala zcela chladnou. Devonská pustina, která kdysi bývala pravěkým mořským dnem, se 

nořila do minulosti náhle a nepředvídatelně. Erin stíhla dojít skoro do čtvrtiny cesty, než se 

přes ni přelila časová vlna. Mrtvá načervenalá země se zvápenatělými útvary, jež vznikaly po 

věky postupným usazováním vápenitých schránek prehistorických vodních živočichů a jejich 

petrifikací v horninu, se slabě zachvěla. Erin zavřela oči, aby předešla krátkodobé 

dezorientaci, které s sebou tyto prostorově-časové vlny nesly. V duchu odpočítala dva 



nádechy a na třetí opatrně pohlédla na nohy. Byly ponořené do půli stehen ve vápencově 

kalné vodě útesového mléka, což značilo nedávnou bouři, která se tudy přehnala. Po pravici 

vyčnívaly na několika místech nad hladinu části velkého bariérového útesu, vytvořeného 

převážně z korálu a vápnitých řas. Na hladině se kolem jeho výčnělků držela rozlehlá pásma 

hnědozelených řasových koberců. Dno, pokryté množstvím sinic, drobnými vlákny a 

chomáčky, které měly vlastnosti bakterií a řas, okupovaly početné kolonie desítek druhů 

trilobitů, měkkýšů, hvězdic a jiných organizmů, které rozežíraly odumřelé kostřičky korálů.  

Černovláska si opatrně našlapujíc vytáhla z kapsy džín sponu a malé okrouhlé zrcátko se 

zdobeným kovovým rámem. Sponou si stáhla vlasy, kterými jí dravý vítr z minulosti hrubě 

bičoval líce a zrcátko namířila do slunce, napůl schovaného za šedou hradbou mraků. Snažila 

se přitom nevnímat neustálé chrupání podrážek bot po hustě obydleném dně. Povrch zrcadla 

konečně zachytil slabý paprsek světla. Nasál ho do sebe s tichým brněním, které vzápětí 

ustalo. Žena stála bez hnutí a trpělivě vyčkávala, ačkoliv se její mysl svíjela nervózním 

očekáváním. 

„Za pět minut přestáváme prodávat lístky, doporučuji odložit prohlídku na příští století.“ 

„Jak se máš Cyrah? Potřebuju si promluvit s Penhem.“ Erin ignorujíc dívčino afektované 

upozornění začala konverzaci co možná nejpokojnějším hlasem prostým jakýchkoliv emocí. 

Znala Penhovu tajemnici a milenku v jedné osobě i s její prchlivou povahou natolik, aby 

věděla, že je lepší ji zbytečně nepopouzet a nezavdávat důvody ke sporu. Kromě 

vztahovačnosti a věčné rozmrzelosti byla Cyrah také značně pomstychtivá a měla sklony k 

vynalézavé krutosti. Erin jí to neměla za zlé, protože znala její původ, viděla, z čeho vychází 

její přirozenost a dávala si sakra pozor, aby ji skutečně nerozhněvala. Stačilo, s kým musela 

bojovat doposud. Nestála o nepřátele s démonickou krví. 

„Ráda bych žasla, jak dlouho že jsme se to neviděly a jaké je to milé překvapení a tak, ale 

bohužel mi moje pravdomluvnost velí říct opak. Na můj vkus tu pobýváš až nepříjemně často. 

Nehledej v tom nic osobního, nicméně jsi pro mě jako osina v zadku. Nemohla by se tvoje 

návštěva odložit na… neurčito?“ Obraz v zrcátku se zaostřil do nadpozemsky krásného 

obličeje mladé dívky s tiziánově vlnitými vlasy a rudými rty, kterým zloba stahovala koutky 

dolů, aniž by tím na dívčině kráse ubrala byť jen chlup. Temné oči bez bělma podrážděně 

jiskřily a jejich kočičí tvar společně s velmi výraznými lícními kostmi dodávaly temné krásce 

dráždivě exotický vzhled. 

„Nic bych neodložila raději než nečekanou návštěvu, bohužel má narušení vašeho 

vzácného soukromí velmi naléhavý důvod.“ 

„To bych ti taky radila,“ otráveně si odfrkla Cyrah a zamávala rukou napravo od 

promáčené ženy, jako by odháněla dotěrný hmyz,„cestu znáš, tak sebou koukni hejbnout, ať 

tě mám co nejdřív zase z krku. Dneska jsem připravila pro cukrouše překvápko, a jestli mi 

kvůli tobě zkejsne atmosféra, ponesou tě moji chlapci ven v zubech, rozumíme si?“  

„Dokonale.“ Opáčila Erin smířlivým tónem a schovala zrcátko zpátky do kalhot. Stočila 

zrak směrem, který žena naznačila a spatřila lístek do Penhovy věštírny. Houpal se na vlnách, 

jako by tam čekal odjakživa. Právě se začala brodit k němu, když ucítila ode dna další slabé 

chvění. Obraz minulosti dospěl ke konci a hrozilo, že si lístek vezme s sebou. Žena se vší 

silou odrazila ode dna a mocnými tempy ukrajovala vzdálenost. Ozvěna dávných věků zhasla 

tiše jako plamen svíčky. Erin se ve vteřině propadla mořem na vysušenou písčitou zemi a z 

úst jí unikl bolestivý sten.  Ztěžka vstala a rozevřela zatnutou pěst. Na dlani ležel zmuchlaný 



lístek z levného žlutého papíru. S úlevným vzdechem ho přetrhla a čekala. Voda nasáklá v 

oblečení zmizela tak náhle jako samotné moře. Na suché zemi se válely jen zbytky 

vápencových a břidlicových úlomků, odkrytých zubem času a později lidskou rukou, z nichž 

bylo možné tu a tam rozeznat části zachovalých fosílií, převážně schránek amonitů 

proloženými články lilijic a všudypřítomných trilobitů. Erin popošla o pár metrů dopředu a 

sehnula se k nenápadně vyhlížející zvápenatělé hroudě. Po oddrolení písčitého nánosu 

objevila velmi zachovalou fosílii lebky krytolebce, primitivního obojživelníka, který patřil k 

prvním suchozemským obratlovcům. Tvor měl již dobře vyvinuté končetiny, umožňující 

pohyb po souši. Z náhlého vnitřního popudu si Erin úlomek ukryla do kapsy. Dokázala 

intuitivně rozeznat předměty moci, když je viděla, a tohle byl nepochybně jeden z nich.  

Puklinu, která se znenadání rozevřela pod jejíma nohama, nestačila ani postřehnout. 

V příštím okamžiku už klesala v úzké kabině výtahu do útrob podzemního labyrintu. 

Nechápala, proč si stařec vybral za svůj domov něco tak stísněného, ale odhadovala, že smysl 

jeho počínání bude nejspíš v symbolickém připodobnění či mystickém duchovním významu, 

které není dáno běžnému smrtelníkovi rozluštit. V pradávných dobách se nejen na Zemi 

věřilo, že labyrinty sloužily jako past na zlé duchy, později je někteří považovali za 

symbolickou formu pouti k osvícení a spáse. Kam až první vzpomínky na Penha sahaly, byl 

už prostě takový. Rád se vyjadřoval čímkoliv jiným než jasnými prostými větami, a navrch to 

všechno ještě obalil štědře tlustou vrstvou tajemna, plnou alegorických výjevů a nejasných 

proroctví, které mohly svým obsahem stejně dobře předpovídat konce světů jako připálení 

ryby na večeři.  

Výtah se s ohlušujícím zarachocením otřásl a znehybněl. Erin přiložila propustku 

k nenápadnému snímači po pravé straně dveří. Z podélného otvoru se ve spodní části přístroje 

vyroloval masitý jazyk tyrkysové barvy, z něhož odkapával hutný sliz. Erin se zaškaredila, 

připlácla na  něj lístek a štítivě si otřela ruce do trička. Svalovina zmizela zpátky v otvoru a 

v přístroji to několikrát škytlo, jak se uvnitř ověřoval návštěvní kód. Po sérii mlaskavých 

zvuků doprovázených zneklidňujícím srkáním se z krabičky vysunula úhledně složená 

turistická mapka a ze dvou repráků umístěných v horních rozích výtahu spustila melodie 

Forever Young od Alphaville.  

 Tak to mi ho ale fakt vyndej,“ neubránila se černovláska vulgárnímu údivu a nevěřícně 

zakroutila hlavou, „jestli já se ještě nezbláznila, tak to musí přijít každou chvíli.“ Letmým 

pohledem přelétla plán cesty. Obsahoval spoustu značně nepříjemných pastí, které se bez 

výjimky neslučovaly s přežitím lapeného.  

„Nic nového,“ zamumlala si pro sebe a obrátila oči v sloup. Píseň dohrála a vystřídal jí 

přívětivý hlas navozující představu usmívající se letušky. „Přejeme Vám příjemnou cestu a 

důrazně žádáme, abyste neuhýbali z vyznačené trasy. Za případné škody na životech 

nemůžeme ručit.“ S tím se dveře otevřely a Erin vyhlédla do zšeřelých tunelů, jen skromně 

osvětlených nazelenalým svitem, který vycházel z křišťálových koulí napůl zapuštěných do 

stěn. Složitý systém chodeb se táhl hluboko pod povrchem. Třináct pater, vytesaných do 

tvrdého skalního podloží, si Penh oblíbil na první pohled. Jednou Erin prozradil, že je to odraz 

skutečného místa na Zemi, jehož tvůrci byli Frygové, lid slavného krále Midase. Svoje osobní 

důvody, proč se usadil právě zde, si však nechával pro sebe. 

Erin zlehka našlapovala úzkými chodbami, a co chvíli kontrolovala postup na mapě. 

Ačkoliv neprocházela labyrintem poprvé, cesta do středu nebyla nikdy stejná, o to už se 



Obdarovaný postaral. Když konečně stanula před impozantní dvoukřídlou bránou věštírny, 

zhluboka vydechla úlevou. 

„Má drahá přítelkyně, jak rád tě opět vidím! Od té doby, co ses naučila pobývat v astrálu s 

tělem, které je hodno tvé podoby, je komunikace s tebou skutečným požitkem!“ Penh se zjevil 

zdánlivě odnikud a než se drobná žena nadála, sevřel jí v medvědím objetí. Když Erin opět 

chytla dech, byli už na cestě do Penhova přijímacího salonu. „Taky tě ráda vidím, Penhu, ani 

nevíš, jak.“ Dodala v poklusu a hodila pohledem na starcova záda. Sotva s ním držela krok, a 

tempo, které nasadil, jí rychle krátilo dech. 

„Věř, že vím,“ otočil se k ní přes rameno, aby jí věnoval krátký přátelský škleb, „a mohu tě 

ujistit, že naděje stále existuje.“ 

Erin se smutně usmála a popoběhla, aby dohnala zvětšující se vzdálenost mezi nimi. Stařec 

je zavedl tmavou chodbou do prostorného pokoje, který osvětloval jediný lustr tlumený 

červenou látkou. Salon byl zařízen ve stylu vídeňského empíru, a vzduch byl prosycen vůní 

absinthu a pižma. Středu místnosti dominovala střízlivá sedací souprava z tmavého 

mahagonového dřeva potažená vzorovaným zeleným damaškem. Stěny byly vytapetovány ve 

stejném tónu a jejich kýčovitá přeplácanost pruhy s květinovými motivy nutila Erin klopit 

zrak, protože delší pohled na něco takového způsoboval silnou šilhavost. U stěn stály skříně s 

vystaveným míšenským porcelánem a psací stůl z devatenáctého století, nad nímž visel 

zneklidňující portrét mladé šlechtičny. Dívčiny oči plály rudě a ze složitě vyčesaných světlých 

vlasů trčela střenka nože. Hluboký dekolt zdobil oválný amulet z obsidiánu, částečně zakrytý 

bezvládným tělíčkem bílého králíka, kterého si dívka tiskla k prsům. Penh zachytil Erinino 

pozvednuté obočí a lhostejně pokrčil rameny. 

„To patří Cyrah. Myslím, že nějaká sestřenka z druhého kolene nebo tak nějak. Rodinné 

dědictví, znáš to, zakládají si na své historii.“ 

„Je mi to jasné,“ řekla Erin a spěšně se odvrátila od obrazu, který působil čím dál 

výhružněji. Stařec se uchechtl a rozvalil se na paravánu. Špinavým nehtem si otevřel 

plechovku Coly z července 1950 a pokynul Erin, aby se posadila do protějšího křesla. Od dob, 

kdy s ním na Velétosu mluvila poprvé prostřednictvím holografického záznamu, se vůbec 

nezměnil. Rozedrané kalhoty s roztřepenými nohavicemi sotva stačily zakrýt kostnatá kolena, 

a za bosá zrohovatělá chodidla s deformovanými prsty, kterým do plného počtu zbývalo víc 

mezer než jich samých, by se nemuseli stydět ani staří protřelí bezďáci. Holá lebka se i v 

tlumeném světle leskla jak nový pěťák a kde musel porost ustoupit, to si vynahradil v hustém 

šedém plnovousu, který se ježil přes starcovu mystickými symboly potetovanou hruď až na 

povislé břicho křižované změtí ďolíčků a jizev po neštovicích. 

„Víš, mému symbiontovi nebylo dáno zůstat se mnou i po smrti. Kdo ví, kam a do koho se 

pak odebral.  Během života ke mně nikdy nepromluvil a já si zakázal jej uzírat, protože smrt 

by měla uzavírat jednou provždy. Ale ty – vy – jste úplně jiní. Jste souzeni být spoutáni 

mnoha pouty, jste souzeni překročit svoje stíny a zdolat zdánlivě nezdolatelné. Jste souzeni 

jeden druhému a dostát společnému osudu představuje jedinou cestu, jak obelstít smrt.“ 

„Fakt zbožňuju tyhle řeči o osudu a smrti. Nemohl bys být aspoň pro tentokrát trochu 

konkrétnější? Já přece vím, že smrt obelstít nelze, jednou si vezme všechno. Bohatě by mi 

stačilo jí odložit na stáří, k požehnanějšímu věku se hodí víc.“ 



„Žel bohům, smrti se nemůžeš dále vyhýbat. Kdysi to byla právě ona, kdo vás dva svedl 

dohromady. Postavili jste na ní celou budoucnost. A základy, na nichž stojí, se právě teď 

bortí. Nejsou to dobré základy a vy jste špatní hráči, protože ačkoliv jste spolu už tak dlouho, 

že jste prorostli jeden druhým, neumíte přijmout způsob, jakým jste spojeni. Lžete sami sobě 

a váš vztah dávno přesáhl rovinu pouhé vzájemné prospěšnosti.“ 

Erin chvíli trvalo, než si uvědomila, že na Penha zírá s otevřenou pusou. Stařec se znovu 

uchechtl a zhluboka si říhnul coca-colové bublinky. Viditelně pobouřená žena lapala po 

dechu, což ho popíchlo zajít ještě dál. 

„Nešlo si nevšimnout, jak jste se na sebe dívali, když jste sem zavítali naposled… a taky 

předtím, a ještě dřív. Jsem už sice nějaký ten pátek mrtvý, ale ne slepý.“ 

„To je vážně absurdní!“ vzpamatovala se konečně Erin a vyskočila z křesla tak prudce, až 

se málem převrátilo. „Přišla jsem sem pro nějaký konstruktivní a rozumný návrh plánu a ty na 

mě vyrukuješ s tímhle? On není schopen lidských citů, je tak odlišný, jak jen živý tvor může 

být. Vždyť nemá ani vlastní hmotné tělo.“ 

„Nebudu tě přesvědčovat o opaku, k tomu budeš muset dospět sama.“ Stařec se také zvedl 

a za hlasitého křupání v kolenech smířlivě poplácal rozzlobenou černovlásku po rameni. „Ať 

tak, či onak, budete tomu muset čelit společně. Jste propojeni do té míry, že bez sebe 

nemůžete existovat vzájemně. Pokud Dar zemře, vezme tě na věčnost s sebou. Hmotné tělo tě 

nepřijme zpátky, protože bez něj nejsi kompletní. Spojení dvou tak odlišných bytostí 

nezůstává bez následků. Tvůj zrak se zatím nevyrovnal mému, i když to je jen otázka času, ale 

já již teď dokážu rozeznat slabé vlákno života, kterým jste spojeni, a při každé návštěvě je 

vždy o něco silnější. Přestože existuje krátce, rychle sílí. Brzy ho uvidíš i ty. Těžko si přát 

pádnější důkaz.“ 

„Ale,“ Erin selhal hlas a tak jen zakroutila hlavou, než to zkusila podruhé, „ale já si nevím 

rady. Jak mám naložit s tvými slovy?  K čemu mi to bude dobré? Jen jsem tě přišla požádat, 

abys ho zkusil uzřít. Stále nevím, kde ho hledat. Vím, že je naživu. Cítím ho… tam někde v 

dáli, ale velmi slabě. Nechci ani pomyslet, co s ním ta zrůda zamýšlí provést. Musela mít 

nějaký zvrácený důvod, proč se kvůli únosu probourala skrz samotnou stěnosféru. Má s ním 

plány, chce ho využít, vymačká z něj všechno a potom…“ Erinin hlas se zlomil a dlouho 

potlačované slzy se konečně prodraly ven. Penh zvážněl a schoval pohublou drobnou ženu ve 

svém náručí. 

„Vím, že máš strach, ale taky vím, že jsi silná. Víc, než myslíš. Nahlédl jsem do zlaté mísy 

a dotkl se posvátné vody. Věř, že do vyšších sfér se velmi těžko vzhlíží. Zahlédl jsem stíny. 

Třepotaly se na hraně a vybledly příliš brzy. Onen tvor čeká za hranicí, potřebuje tě, a zatímco 

vyčkává, jeho návnadě slábne životní síla. Jdi za ním, musíš vejít do Limbu a musíš tak učinit 

bez váhání.“ Jemně ji otřel palcem slzy z tváře a povzbudivě se usmál. Erin k němu zvedla 

hlavu a mlčky poděkovala pohledem. V pozadí tiše vrzla klika. Do místnosti vplula Cyrah a 

svou přítomností nenápadně naznačila konec návštěv. Dokonalou postavu obepínaly 

jednoduché bílé šaty z průsvitné látky, které odhalovaly úplně vše. Vosí pas zvýrazňoval 

široký zlatý pás, z něhož visely trsy zlatých lebek a při každém pohybu vydávaly tichý kvílivý 

zvuk. Erin jí kývla na pozdrav a vděčně potřásla Penhovi rukou. Věděla, že není na místě 

otálet. Cyrah uměla naznačovat i nápadně, což šlo obvykle ruku v ruce s násilím. 

„Děkuji ti, příteli, udělám, jak jsi řekl. Nebudu vás nadále zdržovat, čeká mě dlouhá cesta.“ 



Starý muž se s širokým úsměvem podrbal na břiše potřísněným zbytky jídel, a na povýšené 

pokývnutí se poslušně vydal za kráskou. Ve dveřích se ještě obrátil ke skleslé ženě. 

„Jeď autobusem a sbírej moc. Je všudypřítomná, použij třetí oko.“ A než doznělo poslední 

slovo, vyklouzl za Cyrah postranními dvířky na druhé straně salonu. 

 

Zastávka zela prázdnotou. Erin se sklíčeně posadila na suchem popraskanou zem a 

rozhlédla se okolo. Kam až oko dohlédlo, všude se táhla pláň, holá a prázdná jako její duše. 

Jediný strom, který zde rostl, skláněl své uschlé zčernalé větve nad její hlavou. Označoval 

poslední zastávku na trase Vyvrhelů, a co svět pamatoval, byla to hlavní a zároveň nejstarší 

cesta vedoucí přímo do Předpeklí. Z mrtvého stromu se zvedla vrána a rozlétla se k obzoru. 

Erin ji sledovala, dokud jí nezmizela v dáli. Něco ji zašimralo na levém uchu. Ve vlasech nad 

ním se zachytilo černé pero. Žena si ho chvíli zamyšleně otáčela v prstech a pak ho přidala k 

fosílii. Zvuk motoru, přerušovaný a chrčivý jako dech filtrovaný přes dehtem ztvrdlé plíce, 

zarachotil tak náhle, že se Erin nestihla ani vylekat. Těsně před ní zastavil VW bus T1 z roku 

1950. Kdysi si tato dodávka, či spíše microbus, získala velkou oblibu a proslavilo ji hnutí 

hippies. Oblé zakulacené tvary byly u tohoto kousku už značně zdeformované a karoserii 

prožral rez natolik, že se původní barva nedala s jistotou identifikovat. Pravděpodobně se 

jednalo o nějaký odstín zelené.  Dveře se nezvykle tiše otevřely a ven vyvanula vlna 

mrazivého vzduchu smíšená s pachem letité zatuchliny. Ztemnělá okna bezpečně ukrývala 

tváře svých pasažérů a tak Erin nezbylo, než se obrnit okázalou lhostejností a nastoupit. 

Cesta nebyla nakonec tak zlá, jak Erin očekávala, a proběhla vzhledem ke složení místního 

osazenstva poměrně klidně. Dva démoni s rybími hlavami, kteří seděli až vzadu, se plně 

soustředili na konzumaci svého meníčka z rychlého občerstvení, které se v jejich světě 

standardně skládalo ze smažených lidských vnitřností, to všechno s velkou porcí mořských 

řas. Křehké lidské ženě, která seděla u okénka na sedadle před nimi, nevěnovali žádnou 

pozornost. Podle častého říhání a spokojeného oddechování se nažrali dosyta, za což byla Erin 

vděčná. V přední části probíhala menší potyčka mezi půltuctem příslušníků dvou odlišných 

kmenů permoníků. Tahali se o něco černého, co se nápadně podobalo kancelářské sešívačce a 

hlasitě se překřikovali. Erin se chvíli bavila jejich pozorováním, ale když po sobě začali 

plivat, ztratila o další dění zájem. Na sousední sedačce ležel potracený lidský plod zabalený 

do kárované deky. Rozmasakrované tělíčko prosakovalo přes vlnu a Erin ho musela 

přidržovat, aby po kožence nesklouzlo dolů. Nakonec rezignovala a vzala ho do náručí. Do 

Limbu přicházela spočinout většina potracených tvorů, ale s křesťanskou představou a jejím 

zdůvodněním to nemělo nic společného. Na okraji druhé sféry se vytvořily zvláštní 

podmínky, které vyhovovaly takto usmrceným duším. Po ukončení existence v materiálních 

světech sem byly přitahovány jako můry ke světlu. Limbus jim svým založením připomínal to 

jediné, co za svých krátkých životů stihly poznat a v čem intuitivně toužily pokračovat – 

odpočívat v tichém prostředí pohlceném vodou, tmou a pravidelným šumem krve, který jim 

přiváděl do srdce život. Erin vnímala touhu mladé duše, kterou chovala v náručí. Prosakovala 

jí do mysli stejně, jako astrální krev dekou.  Po zbytek cesty se už na vlhký uzlíček na svých 

rukou nepodívala.  

 

Bolest přicházela odevšad. Zraňovala skrz slova pronesená bez zvuku, monology hrozeb se 

vpalovala do zmučené mysli, drásala ho přísliby z temnoty, která neměla konce. Bylo to 



šílenství a on ho odmítal přijmout, ačkoliv s ním by se mu trpělo lépe. Kdyby polevil, kdyby 

otevřel mysl, do které se To snažilo urputně vklínit, odsoudil by ji k smrti. Ona byla důvod. 

Když si to uvědomil, litoval každého dne, který s ní už neprožije. Byla jeho ztraceným světem 

a nejen tím. Byla někým, koho miloval. 

„Nejsem jediný, kdo se změnil,“ Dar vzpomínal, jak se mu To vysmálo při posledním 

pokusu ho pokořit, „jenže na rozdíl od tebe to bylo k lepšímu. Podívej se na sebe. Co z tebe 

zbylo? To máš z toho, že lezeš do lidí. I novorozený našinec ví, že lidskou rasu je nebezpečné 

obývat. Nepřevyšuje o mnoho zvířata a potrava z nich je plytká a poškozuje naše těla. Ty jsi 

toho zatím ještě živým důkazem. Vždyť si tě i pojmenovala! Jak jsi to mohl dovolit? Pche, 

převzít lidské city, musel jsi nadobro zešílet, když mi stále bráníš dozvědět se o ní víc. Tvoje 

snaha ti kromě pár směšných zrnek času nedá nic. Zakrátko tě napravím, a i když mi za to 

nebudeš moci poděkovat, buď si jistý, že mi tvoje vděčnost patřit bude. Na konci zjistíš, že 

stát se naší součástí je velká čest.“ 

„Když jsi tak mocný, proč sis mě už nevzal? Na co ještě čekáš?“  

„Na ni.“ 

„Proč? Tolik toužíš po pomstě? Vždyť je to jen člověk. Nepřijde sem.“ 

„Pomsta je příjemná věc, ale síla opojnější. Tak hloupě se můžeš ptát jen ty, protože 

nevidíš, co bije do očí. Ty a ona jste neoddělitelní a já se nespokojím s pouhou polovinou. 

Chci všechno a až s vámi skončím, nezbude z vás ani kost.“ Bytost se na okamžik odmlčela, 

aby si vychutnala jeho strach. „A pokud si skutečně myslíš, že se tě nepokusí získat zpět, jsi 

na tom hůř, než se zdá.“ 

Dar si přehrával onu rozmluvu stále dokola a marně se pokoušel přesvědčit sám sebe, že je 

Erin v bezpečí. Na to ji znal příliš dobře. Přes všechny logické argumenty, kterými se 

chlácholil, tam někde hluboko, kde se obvykle nachází srdce, věděl, že se žádné bezpečí 

nekoná. Ona ho hledá. 

 

Erin procházela mírně zvlněnou modrou krajinou vysoké trávy, z níž tu a tam trčel do 

závratné výše hranol z temně modrého křišťálu. Odlesky z něho vytvářely na obloze skotačivá 

světýlka. Šla stále dál a neohlížela se. Duši, která nedostala možnost stát se dítětem, položila 

do nejbližšího jezírka. Na jeho hladině se už vznášelo několik dalších. Některé se podobaly 

modrým leknínům, jiné vodním lampionům a část z nich se prostě změnila v jasná světla, 

která klesla na dno a zářila odtamtud vodou jako bílé plameny. 

„Nebudeš se tu mít zle.“ Zašeptala do zakrvácené deky a pustila ji po vodě. 

„Jsi hodná, že ses o něj postarala. Sám by cestu hledal dlouho.“ 

Erin se polekaně otočila po hlase. Za ní stála dívka, asi tak dvanáctiletá, a vážnýma očima 

si ji prohlížela. Hubenou postavu halil od hlavy na zem černý plášť a v ruce držela uschlou 

růži. Na první pohled na ní něco nesedělo. Erin se podívala pozorněji. 



„Ty víš, kdo jsem, viď? Cítím, že jsi mě poznala. Třetí oko ti na čele září jako luna za 

úplňku.“ 

„Ano, vidím tvé skutečné zosobnění tak, jak ti ho před lety lidé přisoudili. Ale co tu děláš? 

Myslela jsem, že chodíš po jiných stezkách.“ 

Dívka se zasmála a shodila masku. Postava se vytáhla, maso odpadlo od kostí. Ruka 

kostlivce třímala místo růže kosu. „Občas sem zajdu. Mám slabost pro tohle místo a rád 

pozoruji čisté duše.“ 

„Chápu,“ pokývla Erin hlavou a chystala se k odchodu, ale Smrťák k ní přistoupil a vzal za 

ramena. Shýbl se a chvíli se jí zblízka díval do očí. Žena stála klidně a bez hnutí. 

„Omlouvám se, ale potřeboval jsem se ujistit. Není snadné tě přečíst a já nemám zájem 

pomáhat špatným duším.“ 

„Nerozumím. Ty víš, proč tu jsem?“ 

„Teď už ano. Hledáš svého milého-“ 

„Cože?!“ 

„Hm, pardon, vidím, že sis ještě nestihla přiznat určité věci, takže se opravím: hledáš 

bytost jménem Dar, symbionta čtvrté třídy, který dlí v současné době v divoké stepi Limbu v 

poutech z kamene a čeká, až si pro něj přijdeš.“ 

„Tys ho viděl?!!! Díky bohu! Je v pořádku?! Počkat!!!“ Erin se zarazila uprostřed 

nadšených výkřiků, když jí došla poslední Smrťova slova. „Jdeš si pro něj? Proto tu dnes jsi, 

jeho čas se naplnil.“ 

„Nejen jeho, i tvůj. Jste svázáni v životě i ve smrti. Stříbrná niť nikdy nelže.“ 

Erin se s němou hrůzou posadila na břeh. „Takže už není žádná naděje.“ Hlesla a ukryla 

tvář do dlaní.  

„Kdykoliv jindy bych s tebou musel souhlasit, ale v tomto případě a za stávajících 

okolností ne.“ Smrť se zakabonil, což mu na lebce vytvořilo efektní škleb. „Jde tu o osobní 

zájem. Jak už jsem říkal, mám pro tohle místo slabost a ta věc, co se usídlila nahoře ve stepi, 

ho ničí pouhou svojí přítomností a pokřivuje k obrazu svému. Ona samotná je omylem, který 

neměl vůbec vzniknout. Uzavřela smlouvu s jistými entitami, povahou podobnými mojí, 

ovšem mnohem nižší hodnosti, a získala od nich kromě jiných věcí i čas života, na což neměli 

právo. Takové věci náleží dávat jakožto odnímat jenom mně. Navěky věků a nikdy nejinak.“ 

„Takže mi pomůžeš?“ 

„Ano, propůjčím ti atribut mé moci, ale nebude to zadarmo. Až nadejde tvůj čas, vezmu tě 

do služby. Potřebuji nového převozníka.“ 

„Platí.“ Erin napřáhla bez rozmýšlení ruku ke stvrzení obchodu.  



„Ani si to nerozmyslíš?“ Podivil se kostlivec. 

„Nemám si co rozmýšlet.“ 

„Dohodnuto tedy. Pokud dnes přežiješ, budu se těšit později.“ Lidská a nesmrtelná ruka se 

spojila v železném stisku. 

 

Přicházela pomalu. Dávala si načas, a co chvíli zastavila a sehnula se k zemi. Sbírala hrsti 

písku a prosívala je v dlaních zpátky na zem. Kněze její zdánlivě nesmyslná činnost vyváděla 

z rovnováhy. Nedokázal přijít na důvod takového počínání, a to ho přivádělo do stavu 

zuřivosti. Pozoroval ji už nějaký čas z bezpečí své tůně. Otálel s útokem, nechtěl ji podcenit, 

jako to v minulosti udělali jeho podřízení. Stálo je to život.  

Psychickými pařáty zkontroloval Darova pouta. Držela pevně. To ho trochu uklidnilo. Cítil 

se nesvůj. Něco s tou ženou nebylo v pořádku. Nosila s sebou sice polovinu Darovy moci, ale 

většinu z ní nedokázala použít, a i kdyby nějakým záhadným způsobem přišla na to, jak, ani 

zdaleka by neobstála proti síle, jaká dřímala v knězi. Proč ho tedy její příchod tak rozrušil? 

Oheň uvnitř něj, který dříve býval jeho symbiontem, mu zakázal další úvahy. Poslechl ho, 

aniž by ho vůbec napadlo pochybovat. Neuvědomoval si jeho přítomnost, necítil jeho vliv. 

Byl loutkou a nevěděl o tom. 

 

Erin prosila poslední hrst hrubého písku a prach, který jí ulpěl na konečcích prstů, si 

pečlivě slízla. K tomu, co se chystala udělat, potřebovala těsnější kontakt se zemí. Kdysi jí to 

naučil Dar. Letmo pohlédla ke skalisku a přinutila se zachovat klid. Nebylo to vůbec snadné. 

Viděla Dara, jak klečí připoután k černému skalisku, železná pouta mu pevně svírala zápěstí a 

zařezávala se hluboko pod kůži. S hlavou skloněnou k zemi visel bezvládně a nic 

nenasvědčovalo tomu, že je při vědomí. Erin se s ním několikrát pokusila navázat kontakt, ale 

psychické bariéry, které kolem vystavila ta proklatá věc, nepovolily. 

„Konečně vás mám pohromadě. Věděl jsem, že tě tvůj hloupý cit přivede až sem. Odtud už 

neunikneš.“ 

„Kdo říká, že chci utéct?“ Erin se klidně podívala do oka nepřítele, který vylezl z 

inkoustově černé tekutiny. Tentokrát se jeho podoba obalila vrstvou bahna z tůně, která na 

něm vytvořila tvrdé brnění. Kněz se ohavně zasmál a vyrazil vpřed. „Nebudeme to dál 

protahovat. Připrav se, že se to neobejde bez bolesti.“ 

Erin s výpadem počítala a hodila na zem zkamenělinu, kterou nalezla v devonské pustině. 

Skála za Darem pukla, jako by byla ze skla. Mocná trhlina rozervala zemi na několik částí a 

pohltila tůni, ze které kněz čerpal sílu. Stvůra zařvala, jak z ní spadlo bahno a propadlo se 

společně s tůní do otevřené pukliny. Ohnala se po ženě a zasáhla ji do stehna. Sliz z chapadla 

se propálil látkou hluboko do masa. Erin se v návalu bolesti zkroutila a jen štěstí jí zabránilo 

skutálet se do trhliny, která se otevřela kousek za ní. Bývalý wraithský velekněz rozevřel 

tlamu a mlsně si olízl tři řady jehlicovitých zubů. Z hrudi se mu vyvalil černý dým, který 

zamořil ovzduší jedem.  



„Jak si poradíš s tímhle?“ Zasyčela stvůra. Zraněná žena se zvedla a odkulhala za blízký 

balvan. Klesla na kolena a propukla v dávivý kašel. Nečekala, až jí dojde dech, a zatnula prsty 

do vzduchu.  

„Leť!“ Přikázala kameni a on poslechl. Vznesl se před ní a v poslední vteřině ji zachránil 

před uhořením. Výbuch rozmetal kamenné úlomky daleko po okolí, jak se ohnivý jazyk 

vyslaný stvůrou srazil s kusem skály, a nárazová vlna hodila Erininým tělem dozadu. Žena 

vyplivla chuchvalec krve. Využila chvilkového zmatku a sáhla do kapsy pro vraní pero. 

„Přiveď ho zpátky!“ Poručila a foukla do něj. Pero se vzneslo do výše a zmizelo. Vzápětí 

se zvedl vichr a oblohou zasvištěl tlukot obřích křídel. Vrána vzešla z posvátných hájů u řeky 

Styx a měla schopnost vracet ty, kteří se ocitli na pomezí života a smrti.  

„Ne a ne zemřít!“ Hlas kněze zaduněl šíleným vztekem. To, co se zdálo tak snadné, se 

nepochopitelně komplikovalo. Mysl mu zatemnila zloba. Otočil se za Darem, ale ten tam 

nebyl. Na místě zbyla jen puklá skála a prázdná pouta. Otočil se k ženě, která se snažila 

odplazit pryč. Noha jí mohutně krvácela a stopa modré krve, která se za ní táhla, nedávala 

příliš nadějných vyhlídek. V oku stvůry zaplál rudý oheň. Neztrácel čas trýzněním oběti, jak 

původně plánoval, a přešel rovnou k přenosu. Krvavý paprsek se zabodl Erin do zad. 

Zachrčela a z úst se jí vyvalil proud krve.  

„Nech ji být!“ Darův křik už Erin nevnímala. Bolest jí rvala zevnitř na cáry tak, že 

nedokázala ani křičet. Dusila se a s tváří u země se z posledních sil bránila ochromujícímu 

tlaku, který jí drtil duši a vykousával z ní sílu. Muž s rudými vlasy se vyhoupl na knězova 

záda a popadl stříbrný provaz, který ho poutal k Erin. Rychlým švihem ho obtočil kolem 

netvorova krku a trhl. Erin cítila, jak v ní bolest polevila a propadla se do temnoty. 

 

„Blahopřeji k vítězství.“ Odněkud ze tmy promluvil známý hlas. Erin zamrkala, ale 

temnota zůstala. „Tady nic neuvidíš, ani kdybys byla bohem.“ 

„Jsem…?“ 

„Mrtvá? Ano, ale ne nadlouho. Já sliby držím. Uvidíme se… později. Teď se vrať zpátky, 

někdo tam na tebe čeká.“ 

„Děkuju ti.“ 

„Věř, že nemáš za co. Jednou mě budeš proklínat.“ 

 

První, co uviděla, byly jeho stříbrné oči. Leskly se od slz a Erin si kvůli tomu musela 

přehodnotit svůj osobní seznam nejpodivnějších věcí, se kterými se kdy setkala. Nikdy 

předtím ho neviděla plakat a nic ho dosud tolik nepřiblížilo ke skutečnému lidskému vzezření 

jako projevená lítost. Dotkla se jeho vlhké tváře, aby se ujistila, že nesní. 

„Jak jsi to dokázala?“ Dar zavrtěl nevěřícně hlavou. „Vrátila ses, odkud není návratu!“ 



Erin si uvědomila, že ji za chůze drží v náručí a má naspěch. „Je To…?“ Neodvážila se 

dokončit otázku ze strachu, jaké odpovědi by se jí mohlo dostat. 

„Mrtvé? Ano, je a přísahám, že mrtvým zůstane. Už žádné proměny, skončilo to jednou 

provždy. Vše, co po Tom zbylo, spolkla země, když se uzavírala.“ Aniž by zpomalil, upřel na 

ni podezíravý pohled. „Považoval jsem tě za mrtvou. Viděl jsem, jak se pouto mezi námi 

oddělilo, ale pak se opět stmelilo, tak jsem čekal, jestli se i ty vrátíš. Jak jsi to udělala?“ 

„Uzavřela jsem dohodu, o které nechceš nic vědět .“ 

„Myslel jsem si to.“ Odtušil zachmuřeně Dar, ale dál se neptal. 

„Bylo to nutné, věř mi.“ 

„Věřím ti.“ 

„A díky, že jsi na mě počkal.“ 

„Díky, že jsi pro mě přišla.“ 

Krajina se i s nimi pohroužila do dlouhého zádumčivého ticha, a čím déle mlčeli, tím víc se 

Dar ošíval. Okolní vzduch zhoustl napětím. Erin to vzdala ve stejné chvíli jako muž, který ji 

držel stále pevněji, aniž by si to uvědomoval. 

„Musím ti něco říct.“ Promluvili zároveň. Pochroumaná žena se zarazila a pak se zpříma 

podívala do očí tvora, s kterým je poutalo jedno z nejstarších pout. Dar se zastavil a její 

pohled opětoval. A jak se tak dívali jeden druhému do očí, nalezli v nich odpověď. Byla tam 

celou dobu a zdálo se nepochopitelné, že ji nedokázali spatřit dřív. 

„Já jen…strašně jsem se bál, že jsem tě ztratil. Byla jsi tak daleko.“ Zašeptal Dar a 

nespouštěl z Erin oči, jako by se bál, že mu každou chvíli zmizí. Zavřel je až tehdy, když se 

mlčky přitiskla svými rty k jeho. Svíral ji v náručí dlouho. 

 

 

 

 

 



65. Nepodařený experiment 

 

               
 

Erin chodila sem a tam po terase s rukama sepjatýma za zády a mračila se. Před hodinou 

byla znovu za Nicholasem s prosbou, aby jí ušetřil veřejného vystoupení a požádal o tu službu 

někoho jiného. Třeba Andoriel. Ale Andoriel nebyla na Atlantis. Andoriel se flákala někde 

v dáli a měla se vrátit, až bude po všem. Nicholas prohlásil, že jsou jenom tři ženy, které by o 

takovou službu mohl a chtěl požádat, a z nich jediná Erin je přítomná. O Andoriel už byla řeč 

a Shana Morrisová byla zpátky na Zemi. Ujistil Erin, že svůj úkol jistě zvládne s bravurou a 

grácií sobě vlastní, a nechal ji stát uprostřed chodby, kde se potkali. Uviděl mihnout se poblíž 

Daryu a chtěl s ní mluvit. 

Erin na jeho mizející záda vyplázla jazyk. Potřebovala si srovnat myšlenky a rozmyslet se, 

jakým způsobem celou tuto pro ni nepříjemnou věc dovede k úspěšnému konci. Zahnala 

neodbytnou myšlenku na výlet do jiných sfér. Co jí bylo platné, že je tam teď všechno krásně 

jednoduché. Od té doby, co přemohli posledního wraithského kněze a vyjasnili si s Darem své 

city, scházeli se v astrální sféře tak často, jak to bylo možné. S Andoriel kryjící jim záda to šlo 

celkem snadno, ale ne vždy byla kamarádka po ruce a pak Darovu touhu po společnosti cítila, 

jako jemné škrábání na temeni hlavy. 

Prochodila po terase celé odpoledne a do pokoje ji zahnala až tma zamračené noci. Na 

knihovnu si ani nevzdechla. Kdyby dobrovolní brigádníci potřebovali pomoc, jistě by ji 

zavolali. 

Erin se zadívala na rozsvícený monitor a netrpělivě vedle něj zaťukala bříšky prstů na 

stolní desku. Měla Collina ráda a nechtěla mu obřad zkazit nějakým špatně zvoleným slovem. 

„Sakra, sakra, sakra,“ mumlala polohlasně, sedla si na židli a zuřivě tloukla do klávesnice. 

„Nicholasi Montgomery, měl sis vybrat někoho jiného. Já nejsem ta pravá,“ zavrčela a vzápětí 

všechno napsané zase vymazala. 

Signál ode dveří ji přišel vhod. Stejně se jí všechny nápady vyhýbaly. Třeba ji rozhovor 

k nějakému přivede. 

„Tak jak jsi na tom?“ zeptal se Collin hned, jak vešel. 

„Jdi pryč,“ odsekla Erin nevrle. Nicholas jí jako jediný nemohl v jejím trápení pomoci. 

„Erin.“ Collinův hlas zněl prosebně. „Neříkej mi, že nemáš nic vymyšlené, připravené. 

Vždyť už zítra…“ 

Erin zamávala rukou. Odháněla Nicholase jako dotěrnou mouchu. 

Potichu vycouval a nechal ji o samotě. 

Erin se ani nepodívala, jestli odešel. Prsty jí rychle jezdily po klávesnici a na tváři se jí po 

dlouhé době usadil úsměv. Zdálo se, že jí Nicholasův příchod přece jenom pomohl. 

„A to by bylo,“ se zjevným potěšením zvysoka ťukla na tečku za poslední větou. 

Kritickým okem přehlédla hotové dílo. „No. Moc obsáhlé to není, ale bude to muset stačit,“ 

zhodnotila své dlouhé úsilí. Pečlivě celý text uložila a vytiskla, aby ho měla po ruce kdykoli 

bude potřebovat. 



 

Další den odpoledne stála Teyla v řídící místnosti s malým uzlíčkem v náručí. 

„Už jsou tam všichni,“ ujistil ji ještě jednou technik u pultu a zvědavě natáhl hlavu, aby 

viděl malou tvářičku Torrena Johna napůl skrytou ve velikém šátku. 

Teyla se pootočila a nechala ho nahlédnout, i když s Torrenem nezapomněla neustále 

houpat. Usnul před chvílí, ale jeho spánek nebyl hluboký. Každou chvíli se mohl probudit a 

spustit ohlušující pláč na protest proti nevšímavosti okolí a klidu, který se mu při spaní tolik 

nelíbil. 

„Teylo?“ Darya nesměle přešlápla. V dlouhých černých vlasech měla zapletené drobné bílé 

kvítky a celým účesem se proplétal stříbrný drátek. Jednoduché světlé šaty zvýraznily její 

štíhlou postavu a na krku jí viselo malé stříbrné srdíčko. Dárek od Nicholase. 

Teyla se na ni usmála. „Všechno je připravené,“ řekla povzbudivě. „Jestli chceš, můžeme 

už letět. Přistaneme stranou, aby bylo všem tradicím vyhověno. Nikdo tě neuvidí.“ 

Darya viditelně zbledla. 

„Vypadáte nádherně,“ ujistil ji technik. 

Darya se na něho podívala napůl vyděšeně a napůl vděčně. 

„To je v pořádku,“ poplácala ji Teyla po rameni. „Jdeme za majorem Lornem, odletí 

s námi do vesnice.“ Její poslední slova patřila víc technikovi než Darye. Kývla na dva vojáky, 

kteří hlídali centrální místnost s Branou, a stále houpajíc Torrenem Johnem vyšla po točitých 

kovových schodech ke stanovišti Jumperů. 

Darya se ještě jednou rozhlédla. Nikdy se na Atlantis necítila dobře a najednou se jí 

z jejích pevných zdí nechtělo. Tam venku ji čekal úplně jiný život. 

 

Erin chodila mezi athosianskými stany dokola, sama pro sebe si mumlala a každou chvíli 

nahlédla do papíru, který jinak svírala v rukou spojených za zády. 

Halling ji sledoval už dobrou hodinu. Několikrát se nadechl, aby na ni zavolal, ale vždycky 

mu ramena klesla beze slov. 

„Oblouk je připravený,“ řekla mu jedna z žen, když šla okolo za další činností. 

Kývl a rázným krokem došel k Erin. 

„Měla by sis ještě jednou projít celý obřad,“ řekl jí vážně. 

Zvedla k němu oči. Tvář měla klidnou a soustředěnou, ale Halling si všiml, že se jí ramena 

kroutí v křeči ovládané paniky.  

Usmál se na ni. „Všechno už znáš. Čím častěji to zopakujeme, tím jistější si budeš 

v rozhodující chvíli.“ Otočil se a bez ohlédnutí pomalu přešel k jednomu konci oblouku. 

Erin ho následovala a přinutila se netahat nohy nervozitou za sebou. Veřejná vystoupení 

z duše nenáviděla. Mluvit víc jak před dvěma lidmi pro ni bylo utrpení, které nijak nezmírnil 

ani tiše spící Dar. Sama sebe přesvědčovala, že v té ‚rozhodující chvíli‘, jak to hezky nazval 

Halling, bude záležet jenom na Darye a Nicholasovi. K nikomu jinému mluvit nemusí. S tou 

myšlenkou se postavila k místu, kde oblouk zdobený vypěstovanými plody i květy 

posbíranými v širokém okolí mizel v zemi. S nádechem se narovnala a podívala se do očí 

Hallingovi stojícímu na druhé straně oblouku. Usmála se. Každý byl na jednom konci duhy 

jako strážci toho, co se bude v athosianské vsi po setmění dít. Oblouk se klenul nad stany a 

nad centrálním prostranstvím z něj visely girlandy spletené z látek a bílých květů, které se 

směrem k zemi rozvíraly do náznaku stanu. V jeho středu byl umístěn vysoký kámen také 

celý ozdobený látkou a rostlinami. 

Oba budou muset projít polovinou osady po cestičce vytvořené z květinových pásů 

umístěných pod obloukem. Kývli na sebe, aby vykročili stejně, a pomalu se vydali na náves. 

K prvním girlandám připevněným k zemi se dostali ve stejném okamžiku. Halling spokojeně 

pokýval hlavou. Erin s nádechem vstoupila do stanu. 

„Teď začnu?“ zeptala se. 



„Ano. Uvítání a představení. Měla bys procházet vyznačeným prostranstvím, aby tě 

všichni slyšeli.“ Pousmál se. „Všichni se na tvoji řeč těší. Jistě budeme nadšeni.“ 

Erin se neznatelně ušklíbla. 

 

„Aktivace Brány!“ technik v centrální místnosti se otočil k hlídce. „Je to náš tým, ale jsou 

mimo plánovaný čas. Asi se něco stalo.“ 

Dva muži hlídky se obrátili k právě vytvořenému horizontu červí díry v Bráně. Za další 

okamžik jím proletěl Jumper a lehce dosedl na podlahu. Brána se zavřela. 

Do vznášedla nebylo z místa technika dobře vidět, přesto hned pochopil, že něco není 

v pořádku.  

Vojáci se rozběhli k zadnímu vchodu Jumperu a otevřeli ho dálkovým ovládáním 

umístěným v blízkosti Brány. 

„Co se stalo?“ ptal se kapitán Vildred sotva se dostal do kokpitu vznášedla. Členové 

průzkumného týmu seděli na svých sedadlech a nepřítomnými pohledy hleděli před sebe. 

Žádný z nich nereagoval na dotazy ani na to, když jednoho z nich kapitán zvedl a začal s ním 

třást. 

Kapitán Vildred si přitiskl komunikátor k uchu. 

„Zdravotnická pohotovost do prostoru Brány, Ihned!“ rozkázal příkře. Ze stavu výsadku 

mu běhal mráz po zádech. 

Zdravotníci se dostavili v okamžení. Naložili členy týmu do pojízdných křesel a rozběhli 

se s nimi na ošetřovnu. Žádný z nich si nevšiml, že velitel týmu pohybuje rty. Kdyby k nim 

některý ze zdravotníků přiblížil ucho, uslyšel by, jak šeptá: „Michael hledá dítě. Michael 

hledá dítě….“ 

Účastníky slavnosti v Athosianské vesnici nikdo nevaroval. 

 

Darya přecházela po jednom z posledních stanů osady a každou chvíli se ohlédla po 

pečlivě zavřeném vstupu. Čekala, až pro ni Teyla přijde, aby společně přestoupily před 

shromáždění Athosianů a jejich přátel z jiné galaxie. 

Přinutila se otočit se ke vchodu zády. Na stanovém plátně se už dávno přestaly odrážet 

paprsky zapadajícího slunce a vystřídalo je zlatočervené mihotání zapálených ohňů. 

V samotném stanu žádné světlo nehořelo. 

„Připravená?“ uslyšela Teylin hlas. Jenom kývla. Byla ráda, že za celý nastávající obřad 

nebude muset pronést víc jak pár slov. Obrátila se k Teyle a nervózně se usmála. 

„Už je čas?“ vypravila ze sebe ochraptěle. 

Teyla pokývala hlavou, ale pohyb nedokončila. Naklonila se ke straně, aby viděla za 

Daryu, a ruka jí sjela k malé obřadní dýce za pasem. 

 „Co to tady chystáte?“ ozval se ze zadní části stanu mužský hlas. 

Darya se prudce otočila a vrávoravě couvla. Mezi rozevřenými pruhy plátna stálo několik 

divně vyhlížejících neznámých mužů. 

Teyla se otočila k východu, ale tam jí cestu zastoupil další muž. Poznala ho na první 

pohled. 

Michael se rozhlédl po stanu a oči se mu zastavily na Darye. „To venku,“ začal pomalu, 

„to je kvůli tobě?“ Udělal k ní pár kroků.  

„Michaele,“ hlesla Teyla. Tolik se jí nechtělo na sebe upozorňovat, ale když viděla, jak se 

Darya roztřásla, až jí začaly cvakat zuby, nedalo jí to. „Chceš se zúčastnit obřadu?“ Za nic by 

se nezeptala, co tam Michael dělá. Věděla to moc dobře. Přišel si pro jejího syna. A také 

věděla, že ho dostane jedině přes její mrtvolu. 

„Přišli jsme na svatbu?“ Do stanu z jeho zadní části vstoupila žena. Byla malá, s tváří, na 

kterou si už začaly dělat nárok první vrásky. Dlouhé rovné vlasy se jí v odlescích vzdáleného 



ohně leskly do červena a v neuspořádaných pramenech jí padaly na oblečení podobné, jaké 

měl na sobě i Michael. 

„Svatba?“ zamračil se. Pak mu v očích svitlo. „Ááá, už si vzpomínám Tak to nazýváte. Tak 

se teda seznam s nevěstou,“ kývnul k Darye. 

„Chmm,“ zaškaredila se žena. Proti mladé štíhlé Athosiance si připadala velmi 

opotřebovaná. 

„A kde máte ženicha?“ Michaelovy světlé, dokonale vykrojené rty se chladně usmály. 

„Snad je někde poblíž,“ zadíval se na Daryu. „To by byla škoda, nechat takovou krásu čekat.“ 

Darya už neměla kam ustoupit. Bez mrknutí zírala na nečekanou návštěvu a nemohla se 

vzpamatovat z toho, že všechny její noční můry budou tak jednoduše překonány. 

„No ne,“ prskla žena. Stála u východu ze stanu a prohlížela si výzdobu. Mezi Athosiany i 

členy pozemské expedice objevila u jednoho konce oblouku Erin. „Ona je pořád ještě tady? 

Myslela bych, že ji už dávno vyhodili. S kázní na tom byla ještě hůř než kdysi já.“ 

Michael se k ní otočil a v očích se mu zablýskalo. „Třeba se napravila. Na rozdíl od tebe.“ 

Žena po něm jenom pohrdlivě otočila oči a hned se zase pohledem vrátila ke sledování 

dění ve vesnici. 

Erin na kraji osady přešlápla. Pohled jí zabloudil ke stanu, kde se skrývala Darya, aby 

v pravou chvíli společně s Teylou předstoupila před shromáždění a byla odevzdána do péče 

Nicholase Montgomeryho. Něco bylo špatně. Z místa, kde měla být jenom Teyla s Daryou 

cítila mnohem víc, než pouhé dvě osoby. Zamračila se. Podle zvyklostí do osady nesmí, 

dokud nebude čas na její výstup. Rozběhla se za posledními stany, aby se co nejrychleji 

dostala k Hallingovi a zdržela začátek slavnosti. Zatím nepřemýšlela nad tím, jak mu vysvětlí 

svoji žádost. Na to bude dost času, až vyřídí nezbytné. 

„Měli bychom se začít věnovat vlastním záležitostem,“ utnul Michael ženino sledování. 

„Teylo, přišel jsem si pro tvého syna.“ Při poslední větě vytáhl zbraň a začal si s ní pohrávat. 

Žena poslušně přešla zpátky na své původní místo poblíž Daryi. 

Teyla vytasila dýku a její špičku namířila na Michaela. Jeho žádost ji nepřekvapila. Od 

okamžiku, kdy ho uviděla stát ve stanu jejich vesnice, věděla, proč přišel. 

„Proč si myslíš, že ti ho dám?“ zeptala se ostře. 

„Nemáš na výběr,“ pokrčil Michael rameny. „Budeš spolupracovat nebo poneseš následky. 

A jestli chceš vědět, jaké -,“ nedopověděl. Pootočil se a jeho zbraň zasáhla Daryu. 

Athosianská dívka ani nevykřikla. Lehce rozhodila ruce a svezla se k zemi. 

Žena se nad ní sklonila. „Nezabil jsi ji,“ ušklíbla se. 

„Ne, Hannah, nezabil.“ Michael se na ni podíval s klidnou nadřazeností. „Až ji budu chtít 

zabít, jistě to udělám. Toto měla být jenom ukázka následků, které Teyla ponese, když nebude 

spolupracovat.“ 

„Teyla?“ Hannah přejela očima po stanu. „Utekla ti,“ řekla klidně. 

Michaelovi přes rty přešlo zaklení.  

 „Jak u blbejch na dvorečku,“ prohlásila spokojeně Hannah a usadila se na nejbližším 

velkém polštáři. 

 

Teyla věděla, že nesmí zaváhat ani na vteřinu. Vyběhla ze stanu a vzápětí zmizela v tom, 

kde se Kanaan skláněl nad spícím Torrenem Johnem. 

„Vezmi ho a utíkej,“ vydechla tiše. „Je tady Michael!“ Poslední slovo skoro vzlykla 

narůstajícím strachem. 

Kanaan naštěstí nepotřeboval dlouhé řeči. Provlékl paži popruhem, který patřil 

k athosianské zavinovačce, zvedl dítě a přitiskl si ho na hruď. 

„Jdeš taky?“ zeptal se krátce. 

Teyla jenom zavrtěla hlavou a s obavami sledovala, jak její nejbližší mizí v temnu lesa 

hned za stanem. Nedívala se za nimi dlouho. Rozhlédla se, aby zjistila, jestli ji Michael nebo 



někdo z jeho doprovodu nezahlédl, a skrývajíc se ve stínech rozběhla se k místu, kde Halling 

čekal na pokyn k začátku slavnosti. 

Erin jenom povytáhla obočí, když se Teyla nečekaně připojila k jejich diskuzi, ale byla 

ráda. Halling sice neposlouchal Erin, když mu říkala, že osadě hrozí nebezpečí a že musí 

slavnost odložit, ale Teyla ho přesvědčila prvními slovy. 

„Je tady Michael,“ zopakovala jednoduše to, co před chvilkou řekla Kanaanovi. 

Pak už se všichni tři rozběhli vesnicí, aby zorganizovali obranu. 

Erin běžela do stanu, kde se měla nevěsta připravovat na svůj velký okamžik. Teyla 

nemusela říkat nahlas, že je Darya v nebezpečí. Erin to pochopila i tak, stejně jako chápala, 

proč ji tam Athosianka nechala a běžela zachránit Torrena Johna. 

Stan měl z několika stran rozpárané švy v plachtovině a na první pohled byl prázdný. 

Erin se zhluboka nadechla a zapálila svíci v lampě na malém stolku. Mdlé světlo stačilo, 

aby objevila Daryu ležící u vzdálené plátěné stěny. Sklonila se nad ní a se starostlivým 

výrazem zavrtěla hlavou. Životní projevy Daryi byly slabé a nestálé. 

„Co je s ní? Co se stalo?“ ozval se výkřik od vstupu. Nicholas se vrhl dovnitř a padl na 

kolena vedle ležící dívky. 

„To ne,“ mumlal si pro sebe, když ji bral do náruče a tiskl ji k sobě. „Zachraň ji,“ požádal 

Erin. Zvedl k ní obličej a zadíval se na ni s takovou nadějí, až Erin zamrazilo. 

„Nemůžu,“ řekla tiše. „Nedokážu to.“ 

„Doktorko?“ obrátil se Collin ke vchodu do stanu. 

Jennifer Kellerová Nicholase rázně odehnala a otevřela svůj kufřík. Trvalo jí asi pět minut, 

než se v kleku narovnala a bezradně rozhodila ruce. 

„Vůbec nevím, co jí je,“ přiznala. „Teyla říkala, že byla zasažená nějakou energetickou 

zbraní. Musela být nějak zvláštně upravená, aby způsobila tohle. Nic v těle Daryi nefunguje 

správně a nemohu to srovnat. Neumím jí pomoci.“ V očích se jí zaleskly slzy. 

Nicholas si znovu klekl k Darye a přejel jí dlaní po tváři. 

„Nevzdávej to. Bojuj,“ říkal jí se zaťatými zuby. „Taky to nevzdám.“ Zvedl se a vzal 

Daryu do náruče. „Odnesu ji k Džitě. Doprovodíš mě k Bráně.“ 

Erin jenom kývla a vyšla ven, aby mu zajistila bezpečnou cestu a přidržela plachtu stanu. 

Osada se na první pohled zdála opuštěná. Erin věděla, že je to klamný pocit. V každém 

stínu se krčil obránce a hlídal vymezený prostor. Ti, kdo nemohli nebo nechtěli bojovat, 

odešli na utajené a dobře chráněné místo, o kterém kromě Athosianů nikdo nevěděl. Erin 

věděla. Cítila odtamtud vycházet strach jako šedivý opar. Přinutila se obrátit a zaměřit 

pozornost k Hvězdné Bráně. Kolem ní vládl klid. Kývla na Nicholase. 

Collin opatrně našlapoval, aby v temnotě noci neklopýtl a nepustil svůj drahocenný náklad, 

doktorka Kellerová malý průvod uzavírala. Nechtěla zůstat v pasti stanu sama, ale jako 

poslední v řadě se jí také nelíbilo. Stále se otáčela na všechny strany ve snaze uvidět případné 

nebezpečí dřív, než zaútočí. 

Přes pomalý postup byli u Brány dřív, než Jennifer stačila popáté zakopnout. 

Erin zvednutou rukou pozdravila skrytou stráž namíchanou z athosianských bojovníků a 

vojáků z Atlantis, počkala, až Collin s Daryou i Jennifer dojdou k Hvězdné Bráně a postaví se 

z jejího boku, aby měli co nejkratší cestu, až se jí podaří Bránu aktivovat. Naposledy 

zkontrolovala okolí a rychle vymačkala příslušné symboly. 

Collin si posunul Daryu v náruči a rychlým krokem zmizel za horizontem červí díry, sotva 

se ustálil. Doktorka ho následovala. Předtím, než prošla i ona, se váhavě ohlédla. 

Erin mávla rukou, aby ji popohnala. Počkala, až se Brána zavře a rozběhla se zpátky do 

osady. Před prvními stany zastavila a přikrčila se u země. Vnímala napětí hlídek v osadě a 

také to, že se Michael se všemi svými lidmi přesunul lesem k blízkým skalám. Zřejmě hledali 

Torrena Johna. 

Nečekala na instrukce a nežádala pomoc. Ostrým klusem vyrazila ke skalám také. 



 

Teyla s plukovníkem Sheppardem a Rononem Dexem postupovali lesem za úplného ticha. 

Každou chvíli se zarazili a poslouchali, ale žádný cizorodý zvuk k nim mezi stromy 

nepronikl. 

Athosianka tajila dech, aby jí neuniklo ani to nejmenší znamení něčí blízkosti. Věděla, že 

poblíž jejich pozice by se měl skrývat Kanaan s Torrenem Johnem a v duchu děkovala všem 

bohům svých předků, že Torren John spí a hlasitě se nedožaduje pozornosti. 

Už se nepříjemně přiblížili ke skále, kde byl vybudovaný athosianský úkryt. Museli dávat 

větší pozor na cestu, protože se jim půda pod nohama začínala houpat. Skálu s úkrytem 

obklopovala hluboká bažina s jedinou pevnou stezkou vedoucí k nenápadnému vstupu do 

jeskyně. 

Teyla si nebyla jistá, jestli Kanaan doběhl do jeskyně nebo se skryl někde poblíž v lese. 

Doufala, že budou v zadní části jeskyně, kde měli oba muži jejího života dost pohodlí i 

ochranu pečlivě tajeného místa. 

Chtěla vykročit dál, když jí na rameno dopadla Rononova ruka a zastavila ji. 

U okraje bažiny se tiše pohybovaly stíny temnější než noc sama. Michael a jeho doprovod 

hledali cestu ke skalám. 

„Tam,“ špitla Teyla. Obcházela bažinu obloukem, aby se dostala mezi stezku a 

pronásledovatele jejího syna. Chtěla je odlákat od správného směru. Suchá větvička, která se 

připletla pod botu plukovníka Shepparda, jí zkazila plán. Po ostrém zapraskání vyschlého 

dřeva stíny u bažiny strnuly. Stejně tak znehybněla i Teyla, John a Ronon. 

Erin se jako matně stříbrný stín mihla mezi stromy a zastavila se až těsně před Michaelem. 

„Ahoj Miku,“ usmála se na něj. „Chtěla jsem říct, že tě ráda vidím, ale lhala bych. Proč tě 

musím nahánět po lese?“ 

Michael v první chvíli ustoupil, ale jeho ostražitý postoj se uvolnil, když poznal Erin. Přes 

jejich poslední setkání, při kterém díky ní přišel o několik členů svého nového klanu, právě 

Erin měl z celé pozemské expedice nejraději. Věděl, že má mnohem větší moc než dává 

najevo, a tiše obdivoval její sebeovládání. 

„Erin,“ řekl. „Kdybych věděl, že mě hledáš, počkal bych.“ 

„Asi ne,“ ušklíbla se Erin. Přes svůj zdánlivě přátelský tón pečlivě sledovala, jak ji 

obestupuje Michaelova garda. „Máš dost mužů?“ zeptala se. V ruce se jí objevila krátká 

stříbřitě kovová tyč. 

Michael jenom kývl a jeho doprovod ustoupil do patřičné vzdálenosti. 

Erin s povzdechem vrátila světelný meč za pas. Přišlo jí skoro líto, že ho tentokrát možná 

nepoužije. 

„Když už jsi tady,“ pokračoval Michael v přátelské rozmluvě. „Možná bys nám mohla 

pomoci. Víme, že by tady někde měla být stezka. Najdeme ji sami, ale tvá pomoc by nám 

usnadnila práci.“ 

„Proč se s ní bavíš?“ vložila se jim do řeči Hannah. Už chvíli sledovala, jak si Michael 

povídá s tou knihovnicí, a začal v ní růst hněv. Michael si jí ani nevšiml, tak ho popadla za 

rameno, aby upoutala jeho pozornost. Lehce shodil její ruku, popadl ji za rameno sám a 

přitáhl ji blíž. 

„Máš k tomu co říct?“ zavrčel na ni. 

Erin se zájmem sledovala, že ani Michael není vůči chování Hannah imunní. Zasahovat do 

jejich záležitostí ji ani nenapadlo. Dávala pozor na Michaelovy nohsledy, aby se žádný z nich 

nepřiblížil ke stezce. Byli v její blízkosti a Erin nechtěla riskovat, že by ji některý z nich 

objevil. 

Její snahu překazila Teyla. Ve snaze dostat se nenápadně k jeskyni, se plížila po zemi. 

Bystrým očím kříženců neunikla. S ostrým výkřikem k ní jeden z nich přiskočil a zvedl ji za 

límec ze země. Hned ji zase pustil, když mu uštědřila dobře mířený kopanec do slabin. 



Jednoho se tím zbavila, ale ostatní ji obstoupili, takže neměla kam uniknout. Zvedla hlavu a 

zadívala se před sebe. 

„Hezky se nám to tady schází,“ pochvaloval si Michael. Oči upíral do místa, kde Teylu 

přistihli. Na rtech se mu usadil malý vědoucí úsměv. 

Hannah se mračila čím dál víc. Vzali ji s sebou, aby jim pomohla při získání toho spratka, 

a zatím se tady Michael vybavuje s lůzou a nedělá, co by měl. 

„Pohni,“ zavrčela na něho. Neměla Erin ráda. A neměla ráda ani Teylu. Ve slabé chvilce ji 

napadlo, jestli to nebude tím, že o nich Michael často mluvil. Hned takový nápad zavrhla. 

Přece nebude žárlit! Michaelův upřený pohled snesla s ledovým klidem. 

„Můžeš jít první,“ pokynul jí do míst, kde objevili Teylu. 

Erin sklopila oči ke špičkám svých bot. Cítila, jak je Ronon a John obcházejí, aby se 

dostali mezi bažinu a skály jako první. Byla to dlouhá a nebezpečná cesta a nebylo jisté, jestli 

to stihnou včas. 

 

„Džito, prosím!“ Nicholas byl rozhodnut si před léčitelkou i kleknout, jenom aby Daryu 

zachránila. 

Mladá žena se na něho dívala s rozpaky. Nad ránem ji probudily rány do dveří. Probudily 

by nejspíš i mrtvého, jakou silou byly vedeny. Collin Montgomery přinesl téměř mrtvou 

dívku a chtěl, aby ji zachránila. Drobná lékařka, na kterou se pamatovala jen matně, postávala 

na prahu jejího domu a zdála se vteřinu od vteřiny bledší. 

Léčitelka ustoupila, aby mohli vejít a Collin položil Daryu na vyvýšené lůžko určené 

k léčbě. Netrpělivě u ní přešlapoval, dokud si Džita nestáhla vlasy, aby jí nepřekážely, a 

neposlala ho do jednoho z pohodných křesel u stěny místnosti. Přestal se jí plést pod nohama 

a ona se mohla soustředit na sotva dýchající Daryu. Dotkla se jejího čela, hrudi a břicha a 

zamračila se. 

„Jennifer,“ oslovila doktorku. „Mohla bys zajít do vesnice? V prvním domě vlevo žije 

Beata a Zoe. Budu potřebovat jejich pomoc.“ 

Doktorka kývla a vyšla do probouzejícího se dne. 

Džita uhladila Darye vlasy na čele. S tajenou netrpělivostí čekala na příchod dalších 

léčitelek. Věděla, že sama si s pomíchaným Daryiným systémem neporadí. 

Nicholas se v křesle trochu uvolnil. Křeč, která ho nutila být stále ve střehu, pomalu 

ustupovala. Nevěděl, že to způsobila bylina přimíchaná do výplně křesla, ale cítil, že se mu 

v přítomnosti klidné Džity citelně ulevilo. Když se po něm léčitelka po chvíli ohlédla, spal. 

 

Hannah tápavě postupovala neviditelnou stezkou v bažinách k blízkým skalám. Už třikrát 

jí ruce jednoho z Michaelových hybridů zachránily před pádem do močálu, a to byli pouhých 

deset metrů od začátku stezky. Nikdo se neobtěžoval přinutit Teylu, aby jim cestu ukázala 

ona. Teyla si klidně postávala uprostřed skupiny a tvářila se, že tam vůbec není. Hannah se po 

ní nevraživě ohlédla. Ale ani Athosianka ji nevadla tolik jako dvojice, která celou jejich 

skupinu uzavírala. 

Michael si dovolil vzít Erin za ruku a zavěsit si její prsty za předloktí. Knihovnice se na to 

moc nadšeně netvářila, přesto se nesnažila vyvléknout. Postávali spolu na okraji bažiny jako 

manželský pár na podvečerní procházce parkem. 

„Jak se cítí doktor Beckett?“ zeptal se Michael polohlasem. Nepřestával přitom sledovat 

opatrný postup Hannah po stezce. 

„Teď už docela dobře.“ Erin se zamračila. Klon doktora Becketta ji už sice nehonil na další 

a další testy, jako to měl ve zvyku Carson-originál, přesto byla jeho častá přítomnost na 

Atlantis znepokojivá. Tolik se snažil vyrovnat se svému předobrazu, že to Erin bolestivě 

vnímala při každém jejich setkání. 



Michael se na ni rychle podíval a znovu se zaměřil na cestu. „Kolik jste jich vlastně našli?“ 

pokračoval v dotazech. 

Erin málem nadskočila, když jí došel obsah jeho slov. „Cože?“ vykřikla. Její hlas se 

odrazil od skal a poskakoval mezi stromy, než odezněl do ztracena. 

Skupina se zastavila a všechny tváře se obrátily k vyděšené Erin. Stála proti Michaelovi a 

prsty mu zatínala do paže. Mile se na ni umíval, potěšený zájmem, který vzbudil. 

Dětský pláč ze skal za bažinou se na Erinin křik ozval jenom kratičce, ale stačil k tomu, 

aby Teyla využila nepozornosti svých strážců a rozběhla se stezkou přes zrádnou půdu ve 

snaze se ztratit mezi kamením. 

Hannah měla vteřinu na rozhodnutí a využila ji, jak nejlépe dovedla. Vyrazila Teyle 

v patách a díky tomu se bezpečně dostala na druhý konec bažiny. Nikdo jiný ze skupiny to 

nedokázal. Pár výkřiků bylo rychle utišeno zlověstným zabubláním. 

V řídkém bahně se vytvořila poslední bublina a praskla právě, když se mezi stromy prodral 

první paprsek načervenalého měsíce a osvítil celou scénu. 

U skal stála Hannah, držela Teylu za loket a tvářila se vítězoslavně. Na druhém konci 

stezky stála Erin stejně tak svírající paži Michaela, ale na jejím obličeji byla znatelná obava 

z nových informací. Na nejistém kousku pevnější půdy mezi těmito dvojicemi stál hlouček 

Michaelových hybridů. Nejistě se obraceli z jedné strany na druhou, dokud jim Michael rázně 

nepokynul, že mají pokračovat za Hannah. Z osmičlenné tlupy jich po blízkém setkání 

s bažinou zbylo pět. S nejvyšší opatrností se vydali ke skalám. 

Michael vytáhl ruku z Erinina sevření. Nechala ho. Měla zlost sama na sebe, že se nechala 

překvapit, a přemýšlela, jestli je pravda, co jí řekl. Opravdu je klonů Carsona Becketta víc? 

Nejvíc ji rozčilovalo, že i kdyby jí teď Michael tvrdil cokoli, nikdy nebude mít jistotu, že 

mluví pravdu. Klon doktora mohl být jeden stejně dobře, jako jich mohly být tisíce. 

S přemáháním se rozhodla, že pro nejbližší dobu vyžene Carsona z hlavy a bude se věnovat 

jenom probíhající akci. 

Ronon mířil na skupinku u skal pistolí, ale nechtěl riskovat nejistou ránu a zasáhnout 

Teylu. Přes hladové bahno byla přesila pořád na druhé straně a nezraněná Teyla byla 

významnou pomocí v boji. Sateďan věděl, že plukovník Sheppard zavolal posilu, ale nemohli 

na ni čekat. 

Ronon se obezřetně posunul blíž. Pozornost upíral na Teylu, Hannah a mutanty. Michaela 

přes všechnu svoji nenávist nechal v rukou Erin. Věřil, že je schopná bývalého Wraitha 

zlikvidovat sama nebo ho aspoň zadržet na dost dlouho, aby mezitím stačili s Johnem 

zneškodnit jeho doprovod. 

„No tak,“ zasyčela Hannah na Teylu. „Kde je máš?“ 

Teyla se na bývalou techničku z Atlantis dívala se směsicí obav a lítosti. „Proč to děláš, 

Hannah?“ zeptala se jí mírným hlasem. „Proč pomáháš těm, kteří chtějí jenom zkázu? Žiješ 

s nimi. Jistě víš, co umí. Vrať se k nám, Hannah.“ 

Hannah se jenom ušklíbla. „Zase být černá ovce? Zase poslouchat ty kydy od všech okolo? 

Ne.“ 

„Nechápu tě,“ potřásla Teyla mírně hlavou. 

„Komu není z hůry dáno,“ pokrčila Hannah rameny. 

„V Pegasu rozum nepobere,“ dokončil její větu John Sheppard. Vynořil se ze stínu 

nejbližší skály a vrhl se mezi hybridy. Jednoho stačil trefit zblízka Berettou, ale pak už na 

střelbu nebylo dost místa. Jeden z mutantů mu v železném sevření stiskl krk, až začal 

plukovník ztrácet vědomí, přestože nepřestával bojovat. 

Ronon se ve skupince mezi skalami a bažinou objevil hned po Sheppardovi. I on stačil 

z blízkosti střelit jednoho z nepřátel a pak už pěstmi odolával zuřivému útoku zbývajících 

dvou mužů. 



Teyla sekla po útočníkovi škrtícím Johna hranou ruky, ale Hannah ji nenechala pohyb 

dokončit. Trhla jí loktem, za který ji stále držela a než se k ní Teyla otočila, zasáhla ji do tváře 

otevřenou dlaní. Rána nechala na Athosiančině tváři velký červený otisk a odvedla všechnu 

Teylinu pozornost k Hannah. Bývalá technička neuměla jen dobře rozdávat facky. Ukázalo se, 

že je pro Teylu rovnocenným protivníkem. Rychlé výpady a kryty je odvedly stranou 

ostatních bojujících, až se dostaly na samý okraj bažiny. Půda se jim pod nohama houpala a 

s každým jejich krokem i přenesením váhy hrozila propadnutím. 

Michael udělal tři kroky po stezce a pak začal opatrně ohledávat pevnost půdy ve snaze se 

co nejdříve dostat k místu boje. 

Erin ho krok za krokem následovala a na tváři se jí usadil zamyšlený úsměv. 

 

Beata se unaveně opřela o rám okna. Za zády slyšela tiché mumlání Zoe a napadlo ji, kde 

se ta mlaďounká dívčinka naučila tak neslušná slova. Stejné výrazy ji napadaly také, ale byla 

příliš vyčerpaná, aby se vysilovala hlasitou řečí. Dívka ležící na stole byla na pokraji smrti a 

žádná z léčitelských praktik ji nedokázala vrátit zpět do života. I doktorka Jennifer vyzkoušela 

svoje vědecké metody bezúspěšně. 

Nicholas nespal dlouho. Sotva nabral trochu sil, musely ho léčitelky znovu se vší přísností 

usadit, aby kolem nich nekroužil. Sledoval jejich snažení z křesla a po tvářích mu tekly tiché 

slzy.  

Džita slabě vykřikla a svezla se k zemi. Opustil ji i zbytek sil. Zoe se k ní sklonila a pak se 

dotkla ramene Beaty. Nejstarší žena nereagovala. Dál se opírala o okno a za zavřenýma očima 

se jí rozstřikovaly gejzíry barev, které hrozily, že ji pohltí. 

Collin vstal a udělal dva váhavé kroky do místnosti. Stisk dlaně doktorky Kellerové ho 

zastavil. Nechtěla, aby znovu volal Daryino jméno a prosil o její život. Ani její věda ani síla 

léčitelek nedokázala Darye pomoci. V dívčině těle byla skrytá chyba, která se projevila po 

zásahu energetickou zbraní a nepřipouštěla její návrat k normálu. Jennifer věděla ještě o 

několika způsobech léčby, které zatím nevyzkoušeli, ale byla si jistá, že ani nanotechnologie 

ani přítomnost Wraitha by nebyla pro mladou Athosianku přijatelná. A účinnost takové léčby 

byla více než sporná. 

 

Michael své soustředění dělil mezi hledání cesty a sledování boje před sebou. Erinin 

pohled mu svojí intenzitou na zátylku zvedal chloupky. 

Teyle v bahně podjela noha a kolenem se zabořila do kašovité hmoty. Hannah využila 

situace, aby ji tvrdě zasáhla do boku. Athosianka hekla. Podmáčené drny pod ní uhýbaly a 

stahovaly ji hlouběji. Další ránu Hannah se jí podařilo zachytit a vychýlit techničku tak, že se 

jí půda pod nohama otevřela. 

Teyla se dostala na pevnější půdu a sledovala, jak Hannah kolem sebe mává rukama. 

Nevydržela se na ni dívat moc dlouho. Chytila ji za zápěstí a trhnutím ji povytáhla na 

dostatečně stabilní kousek země. 

Johnovi se částečně podařilo dostat ze sevření jednoho z hybridů. Ronon stále odolával 

útoku dvou zbývajících nepřátel. Posily nebyly v dohledu ani v doslechu. 

Hannah se zvedla ze země, vytřela si bahno z očí a znovu se vrhla na Teylu. Tentokrát se jí 

sérií rychlých úderů podařilo dostat Athosianku na nejisté místo. Ještě se přesvědčila, že 

bažina svírá její sokyni pevně a ustoupila, aby ji nepohltila také. 

Teyla bojovala do poslední chvíle, ale když jí močál zalil ramena, přestala se snažit 

vyprostit a s námahou natáhla ruku k Hannah. 

Žena na okraji močálu se jenom nepříjemně usmála a ustoupila o další krok. 

„Hannah,“ vydechla Teyla. „Pomoz mi. Prosím.“ Natáhla krk, aby se mohla znovu 

nadechnout. Bažina jí radostně zabublala do ucha. Než se jí kalná voda dostala do očí, viděla, 

jak Hannah spokojeně pokývala hlavou a otočila se. 



Rononovi se podařilo omráčit jednoho ze svých protivníků a s druhým se drželi za ramena 

ve smrtelné hře na přetahovanou. Kymáceli se na okraji bažiny, ale když už to vypadalo, že se 

oba zřítí do její nenasytné náruče, odvrávorali stále pevně zaklíněni jeden do druhého, mezi 

kameny trčící u paty nejbližší skály. 

John si se svým protivníkem vyměnil místo. Tentokrát dusil plukovník hybrida a snažil se 

vyhnout slábnoucím ranám, které mu mutant uštědřoval. 

„Ronone!“ zařval John. Všiml si, že z Teyly v močálu trčí jenom její ochabující ruka. 

Hybrida pustit nemohl a nebyl v pozici, aby viděl na přítele. Přesto doufal, že bude specialista 

Dex schopen pomoci Athosiance dřív, než se utopí. 

Ronon využil pevného sevření, trhl sebou dozadu a dopadl tvrdě na záda. Měl štěstí, že 

hlavou jenom těsně minul ostrý kámen vystupující z půdy. Geneticky upravený tvor přeletěl 

nad Rononem a vydal tiché zaskučení. Jeho tělo dopadlo na ostré výstupky skály, které mu 

polámaly kosti. Jeho hlava ležící těsně vedle Rononovy zůstala nabodnutá na hrot, jenž 

specialista těsně minul. 

Ronon se nezdržoval zjišťováním, zda je jeho sok naživu. V uších mu stále zněl Johnův 

zoufalý výkřik. Rozběhl se k němu, aby zjistil, že plukovník jeho pomoc nepotřebuje. 

„Tam,“ zasípal John a kývl hlavou k bažině. Hannah se k nim blížila s modrým svitem 

v temných očích. 

Ronon ani nezpomalil. Proběhl kolem ní a srazil ji k zemi. Zastavil na samém okraji 

močálu, natáhl se co nejdál a chytil ruku trčící z bublajícího bahna. Ruka byla chladná a bez 

života, ale po Rononově dotyku se pohnula. Uchopil ji pevněji a vší silou táhl Teylu na 

vzduch. Podařilo se mu její bezvládné tělo vytáhnout na břeh, když mu na zádech přistála 

nečekaná váha a srazila ho na kolena. 

Hannah sevřela nohy kolem Rononových žeber a dlouhé drápy, ve které se jí změnily 

nehty, mu zaryla do obličeje. Sklonila se a snažila se mu zuby dostat ke krku. 

Ronon zalapal po dechu, vyskočil na nohy a shodil Hannah ze svých zad. Otočil se k ní 

čelem a oči se mu rozšířily hrůzou a údivem. V načervenalé záři místního měsíce se žena před 

ním měnila v něco špatně identifikovatelného. Nos se jí protáhl do liščího čumáku, obličej 

porostl srstí, ale na krku srst mizela a nahradila ji hrubá kůže krokodýla. Ruce měla 

zakončeny ostrými drápy a místo nohou velká koňská kopyta. 

Michael se zastavil a nevěřícně se zadíval na proměnu Hannah. „To mi snad dělá 

schválně,“ zavrčel rozzuřeně. 

Erin si Hannah prohlížela se špatně skrývanou škodolibostí. 

„Co se ti nelíbí?“ zeptala se Michaela. „Vždyť jí to sluší víc než předtím.“ 

Michael se tvářil, jako by se snažil pohledem donutit Hannah ke správné přeměně, ať už 

měla být jakákoli. Otevřel ústa, aby Erin odpověděl, ale zase je zavřel, potřásl hlavou a vydal 

se na další pomalou cestu močálem. Jeho nebezpečná pouť s knihovnicí v zádech se pomalu 

blížila ke konci 

John se zvedl z kleku. U jeho nohou ležel hybrid se zlámaným vazem. Plukovník si 

promnul vlastní pochroumaný krk, došel k bažině a zadíval se na změněnou Hannah stejně 

překvapeně, jako Ronon. 

„Kde máš křídla?“ vypadlo z něj. V té směsi dravčích částí mu scházel dravý pták. 

Hannah si jenom posměšně odfrkla a vykopla. Kopyto zasáhlo Johna do prsou, až odletěl. 

Po Rononovi sekla dlouhými drápy, ale vyhnul se jim. 

John už byl zase na nohou. Naštěstí předtím nebyl u Hannah tak blízko, aby úder kopytem 

byl o mnoho tvrdší, než pohlazení. Aspoň tak si to John opakoval s rukou přitisknutou na 

žebra. 

„A nedá pokoj a nedá,“ zavrčela na něj Hannah. Z úst psovité šelmy to znělo přízračně. 

Ronon využil situace, kdy k němu byla otočená bokem. Nesnažil se ji zasáhnout nějakou 

ranou, vzal ji zezadu za opasek a za límec a zvedl ji nad hlavu. 



Technička Hannah byla ve své lidské podobě malá. Nedosahovala ani ke sto šedesáti 

centimetrům výšky. Ronon Dex neměl s její váhou problém ani potom, co se změnila 

v kombinaci různých tvorů. Ale nezdržoval se úvahami o svých i jejích schopnostech. 

Plynulým pohybem s ní mrštil tak daleko do bažiny, kam mu jeho síla dovolovala. 

Hannah zavřískla při letu vzduchem a její křik byl přerušen tupým nárazem. 

Aniž by to plánoval, Ronon se trefil přesně. 

Hannah před dopadem na půdu močálu smetla Michaela, který se blížil k pevné zemi, a 

hledání cesty na okamžik odvedlo jeho pozornost od dění u skal. 

Erin včas couvla z dosahu letícího monstra. Napadlo ji, jestli se tomu tvoru ještě pořád dá 

říkat Hannah. Nebyla si jistá. 

Monstrum Hannah ztratilo po nárazu do Michaela vědomí. Zůstalo ležet na hladině tůňky 

jenom mírně prorostlé ostrou travou a pak se začalo pomalu potápět. Otázka jména přestala 

být důležitá. 

Michael se jednou rukou držel trčícího kořene a snažil se dostat na pevnější půdu. 

Erin se přesvědčila, že se Teyla už posadila a decentně vykašlává další a další hromady 

bahna. John i Ronon se zastavili opodál, aby ji nerušili svojí přítomností. Ronon se spokojeně 

narovnal, aby si po boji protáhl svaly a John zůstal sehnutý s rukou na žebrech. 

Knihovnice se sklonila a sevřela Michaelovo zápěstí v drtivém stisku. 

„Promluvíme si,“ navrhla mu s milým úsměvem. 

Michael na ni vrhl jeden krátký pohled a dál se snažil dostat z bažiny. 

„Jak ses sem dostal?“ začala Erin s dotazy. Žádné odpovědi se jí nedostalo. Jenom ruka 

v jejím sevření sebou trhla trochu víc. „Kolik vás tu je?“ nenechala se Erin vyvést 

z rovnováhy duševní ani fyzické. „Co jsi udělal s Hannah? Kolik klonů doktora Becketta jsi 

vytvořil?“ Poslední otázku si nedokázala odpustit. 

Michael sebou přestal zmítat. Rukou se pořád držel kořenu, ale zbytek těla nechal v klidu. 

„Hannah!“ S úšklebkem vyprskl trochu bahna z úst. „Každá proměna jí trvala dlouho a u 

této jsem už myslel, že se jí nedočkáme. A její povaha odolala všemu. Pořád stejně jedovatá.“ 

Mluvil o ní a ani se neohlédl k místu, kde zmizela pod hladinou. „Chceš vědět, kolikrát se mi 

podařilo naklonovat Carsona?“ zeptal se tiše. 

Erin vážně kývla a klekla si na okraj stezky. 

„Byla to namáhavá práce,“ šeptal Michael. „Některé pokusy se nepovedly. Slyšel jsem, jak 

křičí bolestí, když se rozpadávali. Ale ten křik nikdy netrval moc dlouho. Měl jsem dostatečně 

velký vzorek doktorovy DNA, abych mohl pokračovat, dokud se klon člověka správně neujal. 

I tak měl doktor některé defekty neslučitelné se životem, jak si ho představujete. Ale ty už se 

daly potlačit. Skoro umřel, než jsem přišel na správné složení toho koktejlu, který jsem mu 

pak podával.“ 

Erin poslouchala jako v transu. Michaelův šepot pronikal jejím tělem a způsoboval jí 

jemné chvění na hranici vnímání. Naklonila se níž a povolila stisk. 

Michael šeptal dál a ona si nebyla jistá, jestli jeho slova dávají smysl. Přestalo na tom 

záležet. 

K plnému vnímání ji přivedlo prudké škubnutí, kterým se Michael vyprostil z jejího 

sevření. Pustil kořen a zmizel v močále. 

Erin zamrkala. Zůstala sedět na patách a sledovala uklidňující se hladinu před sebou. 

Nechápala. Nechápala, že Michael dal přednost smrti před čímkoli jiným. Připadalo jí to tak 

divné, že musela zaklepat hlavou, aby se jí myšlenky srovnaly. Michael se sice zachoval 

nesmyslně, ale to, co Erin řekl, bylo důležitější. Pokoušel se udělat klonů doktora víc, ale 

přežil jenom jeden a to ještě tak-tak. 

„Erin?“ Ronon z okraje močálu kýval na knihovnici, aby ji přivolal. 

Pomalu k němu došla ještě stále zamyšlená nad Michaelovým posledním proslovem. 



„Teyla šla pro Kanaana a Torrena Johna. Vrátíme se do osady,“ říkal jí Ronon a nenápadně 

pozoroval plukovníka Shepparda. Odhadoval, jestli se zlámanými žebry dokáže dojít tak 

daleko. 

John si jeho pohledu všiml a zašklebil se na něj. 

Teyla vyšla z nenápadného vstupu do jeskyně a za ní se objevil Kanaan s dítětem v náručí. 

I v matném měsíčním světle bylo vidět, jak se musí Athosianka přemáhat, aby si k sobě syna 

nepřitiskla. Ale ovládla se. Kromě několika očištěných míst na obličeji byla stále celá pod 

silnou vrstvou bahna. 

Všichni se pomalu vydali k osadě. Ronon vpředu a Erin vzadu, kdyby se objevili další 

Michaelovi mutanti. Cesta ozářená vycházejícím sluncem proběhla v klidu. 

Osada je přivítala tichem. 

„Michael je mrtvý,“ řekla Teyla prostě, když se před ní objevil Halling. „Utopil se 

v bažině.“ 

Vysoký Athosian vydechl úlevou. 

„Aktivace Brány!“ ozvalo se ve vysílačce. 

Ronon nezaváhal ani vteřinu a společně s Hallingem se rozběhl se k portálu do jiných 

světů. John je pomaleji a se zkřivenou tváří následoval. Erin naznačila Teyle, ať zůstane 

v osadě, a rozběhla se k Bráně také. 

Než doběhli na místo, matná záře Hvězdné Brány zmizela. 

„Kdo to byl?“ volal John z dálky. 

„Nevíme,“ zahučel jeden ze strážců. „Maskované letadlo. Asi.“ 

„A kam letělo?“ pokračoval John v otázkách. Na krčení ramen hlídky se mračil čím dál 

víc. „Dá se to zjistit tady?“ poklepal prstem na DHD. 

„Jistě,“ odpověděla Erin. Přistoupila k ovládání a natáhla nad něj ruku. DHD zablikalo a 

začaly se rozsvěcet jednotlivé symboly. Zároveň se roztočil i kruh Brány. 

Erin o krok ustoupila a ruka jí klesla. 

„To ty?“ John se na knihovnici díval skoro vyděšeně. 

Než mohla Erin odpovědět, vytvořila se červí díra do jiného koutu galaxie Pegas. Hlídka 

automaticky pozvedla zbraně a zaujala obranný postoj. 

John obracel hlavu střídavě k Erin a k vytvořenému rozhranní. Pořád si nebyl jistý, jestli 

Erin pouhým zvednutím ruky dokázala otevřít Hvězdnou Bránu do stejného místa, jako bylo 

to poslední zadávané, nebo jestli někdo vytvořil spojení z jiné Brány, aby mohl projít na 

planetu obývanou Athosiany. 

Jeho rozpaky rozptýlilo zachvění horizontu červí díry a příchod doktorky Kellerové. 

„Darya?“ hlesl Halling. 

Jennifer jenom smutně potřásla hlavou. 

„Teď už nezjistíme nic,“ řekla Erin Johnovi. „Stejně by to bylo marné. Mohli projít 

kamkoli dál. Jenom by mě zajímalo, jestli tam byl taky Michael,“ uvažovala polohlasně. 

„Jak by mohl?“ zamračil se na ni. „Utopil se v bahně a dobře mu tak. Nic jiného si 

nezasloužil.“ 

Brána zůstala otevřená, dokud se z ní nevypotácel do krajnosti vyčerpaný Nicholas 

s podlouhlým balíkem pečlivě ovázaným bílým plátnem v náručí. 

Erin se k němu vrhla těsně předtím, než se svezl k zemi. Společně s Rononem ho podepřeli 

a odvedli ho do vsi. K jejich malému smutečnímu průvodu se připojil i John a Halling. 

Ranní slunce nepřístojně pálilo do ovadlé výzdoby slavnostního oblouku. 

Collin došel až doprostřed původně bělostného květinového stanu, položil balík s největší 

opatrností na zem, na jedné straně plátno rozhrnul, aby byla vidět bledá tvář Darye, zvedl se, 

přistoupil k nejbližší girlandě a prudkým trhnutím ji oddělil od oblouku vysoko nad hlavou. 

Květinová výzdoba se tiše snesla na zem. Než dopadl její poslední list, Nicholas už stejným 



způsobem trhal další, dokud neprošel celý kruh a všechny šlahouny bělostného stanu neležely 

na jedné hromadě zakrývající tělo položené uprostřed. 

Athosiané stáli v kruhu kolem něho a mlčky se dívali, jak došel k ležící Darye a zůstal nad 

ní stát se skloněnou hlavou. Nikdo se ho nepokoušel vyrušit a nikdo mu nebránil, když se 

večer otočil a beze slova prošel Branou na Atlantis. 

 

 

 

 



Mimoňka k boji v Nepodařeném experimentu 

„Komu není z hůry dáno,“ pokrčila Hannah rameny. 

„V Pegasu rozum nepobere,“ dokončil její větu John Sheppard. Vynořil se ze stínu nejbližší 

skály a vrhl se mezi hybridy, kteří právě dosáhli pevnější půdy. Jednoho stačil trefit zblízka 

Berettou, ale pak už na střelbu nebylo dost místa. Jeden z mutantů mu v železném sevření 

stiskl krk, až začal plukovník ztrácet vědomí, přestože nepřestával bojovat. 

„Zlobr zlobroviny dělá, 

pro lidi nemožné zcela, 

dosáhne na leccos, leč, 

Zlobr neovládá řeč,“ 

zasípal John ze všech sil. Oháněl se pěstmi a po krátké recitaci mu z úst začal vylézat 

nafialovělý jazyk. 

 

Ronon se ve skupince mezi skalami a bažinou objevil hned po Sheppardovi. I on stačil z 

blízkosti střelit jednoho z nepřátel a pak už pěstmi odolával zuřivému útoku zbývajících dvou 

mužů. 

Sheppardova recitace mu pomohla. Mutanti se zastavili, aby si vyslechli celý verš. 

To je ono, Johne, jen tak dál, pomyslel si Ronon a tvrdou ranou zasáhl jednoho z mutantů z 

boku do čelisti. Praštěný zavrčel a před další ranou uhnul. 

Tak ty na mě takhle?, pokračoval Ronon v tiché samomluvě. To se ještě uvidí, kdo bude mít 

navrch, hošánku. Jste jenom dva, takže jsem v přesile! 

Druhý mutant se přikrčil a snažil se Sateďana zasáhnout zdola. 

Pche, na mě si nepřijdeš. Ronon vykopl. Trefil se mutantovi do ramene a shodil ho na zem. 

Ta sedla, co? Zašklebil se na ležícího tvora a trhnul hlavou, když kolem proletěla pěst toho 

prvního. To bylo těsný, zamručel. Au! Tentokrát se vyhnout nestačil. 

 

Johnovi se částečně podařilo dostat ze sevření hybrida. 

„Po planině vyplaněné, 

na zoufalce poražené, 

Zlobr vystrkuje lokty, 

prská plky, blepty, kokty,“ 

recitoval ihned, jak se mu podařilo popadnout trochu dechu. „To napsal nějakej Wystan Hugh 

Auden, kdyby ses ptal!“ zařval mutantovi do obličeje. Jeho protivník vyděšeně zamrkal, ale 

dál se snažil lépe uchopit Johnův krk. 

 

Ale ne, to jsem nevystihl… nepřekážej… jauvajs, kruci, kouše, mrcha!… tak ty nedáš pokoj?… 

no počkej, ještě uvidíš… hvězdičky… au! Přestaň… tu máš… Grrr! 

Ronon se rozháněl pěstmi a kopal kolem sebe na všechny strany. V duchu stále vedl monolog. 

Konečně se mu podařilo omráčit jednoho z mutantů. 

Ha! Další kolo… Ring volný… klinč… nekopej, debile 

Se zbývajícím protivníkem se drželi za ramena a snažili se jeden druhého odtlačit do bažiny. 

V pevném sevření měli úspěch oba. Společně se propadali do bahna. 

Už se utop, nekňubo… přestaň votravovat… jednou rukou tě pustím a dám ti do zu… 

Ztratili rovnováhu a odvrávorali na pevnější půdu. Ronon se znovu pevně chytil hybrida za 

ramena, aby mu neposkytl ani tu nejmenší výhodu. 

Kde to, sakra, jsme?… kamení, hmm… co s tím?… dám ti kamenem do kebule, kreténe… zase 

kope, kůň jeden 

 



John si se svým protivníkem vyměnil místo. Tentokrát dusil plukovník hybrida a snažil se 

vyhnout slábnoucím ranám, které mu mutant uštědřoval. Radostně na něj vycenil zuby. 

„Drž se svých snů, 

když zajdou, žití 

má polámaná křídla, 

jež nepoletí. 

Drž se svých snů, 

když sny ti zmizí, 

žití je pusté pole, 

jež sněhy mrazí. 

Tohle je James Mercer Langston Hughes, abys věděl,“ zasyčel vítězoslavně. Mutantovi se 

protočily panenky dovnitř hlavy. John si to chvíli zálibně prohlížel. Lehké žblunknutí ho 

přinutilo přerušit pozorování. 

„Ronone!“ zařval. Všiml si, že z Teyly v močálu trčí jenom její ochabující ruka. Hybrida 

pustit nechtěl. Jedno oko se právě začalo vracet z hlavy zpátky, tak zesílil tlak ruky na 

mutantův krk. Doufal, že bude specialista Dex schopen pomoci Athosiance dřív, než se utopí. 

 

Johne?... co to tam má?... dej mi už pokoj… zase kope, pitomec… že tě kousnu? 

Ronon využil pevného sevření, trhl sebou dozadu a dopadl tvrdě na záda. Měl štěstí, že 

hlavou jenom těsně minul ostrý kámen vystupující z půdy.  

Ufff… to byla šupa… šutr?… klika… hele, letí… buch… fuj 

Geneticky upravený tvor přeletěl nad Rononem a vydal tiché zaskučení. Jeho tělo dopadlo na 

ostré výstupky skály, které mu polámaly kosti. Jeho hlava ležící těsně vedle Rononovy zůstala 

nabodnutá na hrot, jenž specialista těsně minul. Ronon vyskočil. 

Co je? pomyslel si, když doběhl k Johnovi. Zvědavě se sklonil nad mutantem a začal si 

prohlížet jeho obrácené oči a modrý nádech kůže. 

„Teyla!“ zasyčel John. 

Ronon chytil ruku trčící z bublajícího bahna. Ruka byla chladná a bez života, ale po 

Rononově dotyku se pohnula. Uchopil ji pevněji a vší silou táhl Teylu na vzduch. Podařilo se 

mu její bezvládné tělo vytáhnout na břeh. 

U Johnových nohou ležel hybrid se zlámaným vazem. Oči měl pořád uvnitř hlavy a 

pootevřenými víčky mu prosvítalo jenom bělmo. 

„Člověk, jehož tvář nevyzařuje světlo, 

se nikdy nestane hvězdou,“ 

prohlásil spokojeně John. Na Teylin silně zablácený tázavý pohled si hluboce povzdechl. 

„Tohle byl William Blake, nevzdělanci.“ 

 

 



66. Staré pověsti wraitské 10 : O Anticích 

Nadine se letmo usmála na Ronona. Vždycky když ho zahlédla, vzpomněla si na požár ve 

svém pokoji a Rononův rychlý zásah. 

 Nic takového snad nyní nehrozilo. 

Nadine seděla na terase u jídelny, před sebou měla otevřený notebook, a dívala se, jak nad 

Atlantis vychází jeden měsíc za druhým. Byla rozhodnutá napsat další příběh ze svého cyklu 

SPW, ale ticho její pracovny i pokoje ji rozčilovalo. Tento večer kolem sebe potřebovala cítit 

život, aby se jí myšlenky lépe poskládaly do slov a vět. 

Ronon kolem ní přešel už potřetí. Nevěděla, jestli čeká na pozvání, aby si přisedl, nebo má 

jenom cestu okolo. Napadlo ji, že s pozváním ještě počká. Jestli kolem ní projde pětkrát, 

osloví ho. Věděla, jak je drsňák Ronon Dex při některých příležitostech plachý a nesmělý. 

Usmála se, otevřela nový textový soubor a prsty se jí rozběhly po klávesnici:  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Anticích 

 
Antická průzkumná loď třídy Adarys pomalu proplouvala další solární soustavou. 

Průzkumné sondy začaly kroužit kolem jednotlivých planet a zasílaly první data do lodního 

počítače. Každá sonda měla na svém boku kódové označení a jméno plavidla, ke kterému 

náležely: Nausicaa. Strohé antické písmo získalo vyslovením malebnost a hloubku.  

Štíhlá žena oblečená ve smetanově bílé uniformě si shrnula dlouhé platinově zlaté rovné 

vlasy na záda a nakonec z nich netrpělivým gestem vytvořila pevný uzel, který jí nebránil ve 

výhledu na obrazovky.  

Bude trvat ještě několik minut, než se načtou relevantní údaje, ze kterých bude možné 

vyvodit nějaké závěry, ale Acelynn byla netrpělivá. Očima přelétala z jedné obrazovky na 

druhou a snažila se předem odhadnout další vývoj.  

Troen stál klidně vedle ní a občasný pohyb koutků úst naznačoval, že se její netrpělivostí 

dobře baví.  

 „Očekáváš něco zajímavého?“ zeptal se právě v okamžiku, kdy ze čtvrté planety sonda 

ohlásila život na vyšší úrovni.  

Oba se zadívali na monitor.  

Troenovi se na čele vytvořilo uskupení vrásek, charakteristické pro hluboké zamyšlení. 

Sonda zaznamenala malý počet humanoidů, ale dalšího určení nebyla schopna. To, co 

antického vědce upoutalo mnohem více, bylo pár úlomků se signaturou antické lodi.  

Sonda pokračovala v obletu a kolem planety zachytila další úlomky stejného typu. Těch 

bylo trochu víc. Nebyly na planetě, ale na její oběžné dráze chycené v gravitačním poli 

planety. 

„Už jsem to někde viděl,“ zamručel si Troen pro sebe a na vedlejší obrazovce zadal rychlý 

příkaz do lodní databáze. Chtěl porovnat signaturu s plavidly ztracenými v posledních 

tisíciletích. Nebylo jich mnoho a nález byť jen jediného by byl velkým úspěchem.  

Zvukový signál mu na tváři vykouzlil úsměv. Našli jednu ze ztracených lodí.  

Acelynn se mu netrpělivě naklonila přes rameno. „To bude ona,“ vyhrkla. „Solaray. Musí 

to být ona,“ dodala se zamračením, protože jí výhled zaclonil naklánějící se Troen.  

Solaray se kdysi před necelými dvěma tisíci lety ztratila při záchraně domorodců jedné ze 

zkoumaných obydlených planet. Poslední odvysílané hlášení oznamovalo, že posádka lodi 

naložila zbývající lidskou populaci ze sledované Veitony a míří s ní do sousední galaxie, kde 

je pro Veitoňany vybrána nová planeta vhodná k osídlení. Podmínky na Veitoně začaly být 

neslučitelné se životem a její obyvatelé dosáhli takové inteligence, aby je mohli Antikové 



kontaktovat s nabídkou pomoci. Život byl příliš vzácný, aby se ho Antikové nepokusili 

zachránit. Zvlášť, když tento konkrétní život započal ze stejného základu, jako ten antický.  

Acelynn u počítače skoro nadskakovala vzrušením. Její první mise a hned takový úspěch! 

Přinutila se počkat, až doběhne průzkum ostatních planet soustavy, ale nic zajímavého se ve 

vysílání sond neobjevilo. Než Nausicaa zaparkovala na oběžné dráze čtvrté planety, vyhledala 

si Acelynn všechny dostupné údaje o Solaray a její poslední cestě.  

Solaray se po odvysílání zprávy o záchraně Veitoňanů a potvrzení trasy, kterou poletí k 

jejich novému domovu, znovu neozvala. Po propátrání její cesty a možných odchylek byla 

označena za ztracenou. Její specifikace byly uloženy do všech lodních počítačů k ostatním 

ztraceným plavidlům a při každém letu bylo jedním z cílů všech antických lodí najít ztracené 

sestry. 

„Acelynn?“ Troen se lehce dotkl ramene své mladé kolegyně, aby na sebe upoutal její 

pozornost. „Máme povolení k průzkumu pohoří, kde se objevily známky vyššího života. Další 

výsadky budou sbírat údaje a vzorky v ruinách měst a přinesou na palubu zbytky Solaray. 

Snad se z nich podaří určit, k čemu tady kdysi došlo.  

 

Na Nové Veitoně vládl klid. Divoká zvěř se už dávno naučila pohybovat po zarůstajících 

městech a vesnicích pokrytých rostlinstvem a prázdná okna rozpadajících se domů ji nelekala. 

Po dávném osídlení toho zůstalo málo, co by příroda znovu nepřijala do své náruče.  

Protilehlé hory zůstávaly zapovězenou oblastí, kam se odvážilo jen málo zvěře. Když se 

nad ně snášel malý průzkumný člun se čtyřčlennou posádkou, zůstal téměř nepovšimnut.  

Troen si užíval let pohodlně opřený v křesle. Acelynn byla vynikající pilotka. Měla štěstí, 

že její dovednosti a bystrá mysl byly dostatečné ke kompenzaci netrpělivosti a tvrdohlavosti, 

které se ani nesnažila tlumit. Když si něco vzala do hlavy, musela to provést až do konce. Na 

Akademii o ní říkali, že by kvůli dokončení rozdělané práce byla schopná vstát i z hrobu.  

Troen se líně díval na monitor před sebou. Přemýšlel o pozůstatcích antické lodě, která 

zakončila svoji poslední cestu právě nad touto planetou. Ani nemrkl, když Acelynn po 

zajímavém manévru přistála na jedné z velkých skalních plošin tak dokonale, že nepoznal 

rozdíl mezi tím, kdy se vznášeli pár centimetrů nad zemí a kdy už pevně seděli na jediném 

rovném místě široko daleko mezi hrozivě trčícími vysokými kameny.  

 „Skvělé přistání, madam,“ ozvalo se ze zadního sedadla. Acelynn se letmo usmála na 

dvoučlenný vojenský doprovod. Úsměv jí z tváře zmizel, když ji nenechali vystoupit jako 

první. Netrpělivě podupávala u východu, dokud vojáci neprověřili nejbližší okolí, a pak rychle 

seskočila mezi kamení.  

 

Elard se s trhnutím probudil. Hedel s ním jemně třásl. Elard na něj krátkozrace zamrkal. 

Od té doby, kdy strážci spících začali nosit na obličeji masky, nebylo pro doktora tak snadné 

je rozeznat.  

 „Něco se děje na povrchu,“ oznamoval mu tiše Hedel.  

„Něco?“ Doktor pomaličku narovnával své dvoumetrové tělo. V posledních letech ho 

neposlouchalo tak, jak byl po staletí zvyklý.  

 „Přiletělo vznášedlo. Jsou v něm čtyři, co vypadají skoro jako Veitoňané. Jdou sem.“ 

Hedel byl stručný.  

Elard přejel pohledem po vybavení své laboratoře. Změť baněk, misek, sáčků a lahviček na 

jednom ze stolů mu byla důvěrně známá, stejně jako pečlivě seřazené a popsané vzorky a 

vyčištěná jemná optika, které zabíraly další tři stoly. Probíhající pokusy byly zavřeny ve 

vedlejší místnosti.  

 „Půjdeme jim naproti,“ rozhodl doktor. Vzhledem k tomu, že byl jediný v bdělém stavu, 

pokud nepočítal dva strážce, nepochyboval, že se s cizinci zanedlouho setká tváří v tvář. A 

bude lepší, pokud jeho práce nebude zahrnuta do úvodních otázek.  



 

 „Vítejte na Nové Veitoně,“ zaduněl temnou chodbou hluboký hlas.  

Acelynn nadskočila leknutím, Troen se rychle přikrčil u země a rozhlížel se. V naprosté 

tmě před sebou nemohl vidět nic, co neozářilo světlo ze dvou vojenských svítilen. Vojáci měli 

zbraně pozvednuté k výstřelu, ale prsty jim volně obepínaly pažby. Není nutné hned střílet na 

toho, kdo vás vítá.  

Do kotouče světla pomalu vešla vysoká postava s rukama ve výši ramen.  

 „Nestřílejte,“ pokračoval hlas. Patřil neznámému. „Nejste v ohrožení.“  

Acelynn tiše polkla. Ten muž – byla si jistá, že před ní stojí muž, i když z něj zatím 

dokázala rozeznat jenom obrysy – ten muž jí připadal obrovský. Hlavou se skoro dotýkal 

stropu. Jako by nestačilo, co bylo vidět z fyzické podstaty domorodce, jeho stín tančil za ním 

po stěně a přidával svému původci na objemu i výšce.  

Elard si zakryl oči oslněné nezvykle silným světlem. „Kdo jste?“ zeptal se klidně. Světlo 

mu ještě chvíli jezdilo o obličeji, aby nakonec kleslo, a on se mohl zadívat před sebe.  

Acelynn k neznámému udělala dva opatrné kroky. „Hledáme své ztracené přátele, kteří 

tady kdysi dávno ztroskotali. Zbytky jejich lodi jsme našli na orbitě této planety.“  

 „Jste z rodu zachránců?“ V Elardově hlase byl cítit údiv a rozpaky. Pokynul jim, aby ho 

následovali do jedné z menších shromažďovacích jeskyní. Když se k nim otočil zády, cítil, jak 

ho na zátylku mrazí namířené zbraně těch cizinců.  

Acelynn následovala domorodce bez zaváhání. Necítila z něj žádnou hrozbu a zvědavost 

byla tak silná, že se musela vědomě krotit, aby se nerozběhla sama prozkoumat větvící se 

chodby jistě plné neuvěřitelných věcí.  

 

Za dva dny v jedné z laboratoří Nausicay dobíhala do konce simulace, když Troen strčil 

hlavu do dveří. Otevřel ústa, ale slova mu zamrzla na jazyku. Vstoupil, pomalu za sebou 

zavřel a oči nespouštěl z konečných dat.  

Acelynn stála bez hnutí u ovládacího pultu. Mračila se na nabíhající údaje.  

 „To nemyslíš vážně,“ řekl Troen tichým napjatým hlasem.  

Pootočila k němu hlavu. Kůži kolem očí měla bledou a kolem úst se jí tvořily jemné 

vrásky. „Všechny možnosti,“ zarazila se. Její hlas zněl ochraptěle. Polkla a zkusila to znovu. 

„Musela jsem vyzkoušet všechny možnosti. Žádná jiná nefunguje.“  

 „Ale tohle není žádná možnost,“ namítl Troen. „Tohle je noční můra.“  

 „Stejně se to nedá uskutečnit,“ potřásla Acelynn hlavou a sklonila ji. „Nemají se jak dostat 

k takovým zdrojům potra….“ Poslední slovo nedokázala vyslovit. S nádechem se narovnala a 

zadívala se Troenovi vážně do očí. „Je jedno, jestli jim ukážu nebo neukážu výsledky 

simulací. Možná by bylo lepší, kdyby o takové možnosti ani nevěděli.“  

Troen si všiml, jak rychle za sebou několikrát mrkla, aby zahnala slzy. Našla jediné možné 

řešení problému domorodců a nebylo možné ho použít. Sevřela ruku v pěst a klouby se opřela 

o pult vedle sebe.  

 „Víš co?“ smutně se na něj usmála. „Nechám to být. Najdu si jinou práci.“  

Troen jí přejel rukou po rameni. „To je dobrý nápad,“ souhlasil.  

 

 „Na planetě jsme našli jenom velice stručné záznamy o neštěstí, které sem místní populaci 

dostalo. Nebylo mezi nimi nic, z čeho bychom mohli usuzovat, proč došlo k výbuchu Solaray. 

Jediné, co jsme zjistili, bylo to, že členové antické posádky zůstali na svých místech. Zřejmě 

se pořád snažili zabránit přetížení nebo něčemu jinému, co v konečné fázi způsobilo destrukci 

lodi. Jediný automatický záchranný člun, který odletěl, byl plný Veitoňanů. Toho národa, 

který Solaray vyzvedla na nestabilní planetě. Chránili je až do konce.“ Troen na pár vteřin 

sklonil hlavu.  



Kapitán Aviran zachmuřeně pokýval hlavou. Výsledky analýzy z posbíraných trosek mu 

přinesly asi před hodinou. Po skoro dvou tisících let se mnoho poznat nedalo. Navíc nemohli 

jednoduše posbírat z určitého místa nad planetou všechno, co se tam vznášelo. Na oběžné 

dráze byly trosky z antické lodi pomíchané se zbytky z dobývání vesmíru obyvatel Nové 

Veitony.  

 „Děkuji.“ Kapitán se zadíval na vědce, který právě zvedl hlavu. „Podle informací se 

obyvatelé planety sami nedávno vydali na vesmírnou pouť a na povrchu zůstala jenom malá 

vymírající komunita.“  

 „Ano, pane,“ přisvědčil Troen, přestože za poslední kapitánovou větou nebyl znatelný 

otazník. „Acelynn se pokoušela o jejich záchranu. Bohužel, výsledky testů nenabídly pro 

domorodce žádná použitelná řešení. Zkoumá teď něco jiného,“ dodal na kapitánovo 

povytažené obočí. Bylo velice neobvyklé, aby se Acelynn vzdala dřív, než byla s výsledkem 

spokojena.  

 „Dobrá,“ řekl kapitán a posledním pohledem přejel po seznamu žádostí na výzkum 

planety. Neměl moc položek. „Shromáždíme všechny požadované údaje, odešleme je naši 

nejbližší základnu a budeme pokračovat v cestě.“  

 „Hvězdnou Bránu?“ nadhodil Troen. Musel se zeptat, i když sám za sebe doufal v 

odmítnutí. 

„Ne,“ zamítl Aviran jeho návrh slovem i pohybem ruky. „Možná později, ale za současné 

situace to nepovažuji za dobrý nápad.“  

Troen si tiše oddechl, počkal na kapitánovo kývnutí, že může jít, a rozběhl se chodbou za 

Acelynn. Bylo mu jasné, proč není vhodné na planetě umístit Hvězdnou Bránu. Nikdo se 

nezmínil o možném přesídlení malé komunity na povrchu. Bylo zbytečné dávat jim naději na 

přežití podle jediného možného scénáře, který načrtla Acelynn, a stavět jim pod nos 

technologii k přenosu na obydlené planety.  

 

 „Necháte je vymřít,“ hlesla Acelynn zklamaně.  

Troen jenom pokrčil rameny. Osobně mu smrt několika mutantních jedinců nevadila. Byli 

zvláštní a možná i nějakým zvráceným způsobem zajímaví, ale rozhodně netoužil potkávat se 

s nimi častěji. Jednou mu to stačilo.  

 „Na čem teď pracuješ?“ změnil raději téma.  

 „Ta organická hmota z jeskyní je úžasná,“ nadchla se mladá žena okamžitě. „Dá se 

jednoduše tvarovat, uchová v sobě cizorodé látky. A tím nemyslím jenom jiné organické 

tkáně, ale i kov, keramiku, různé slitiny, všechno zůstává funkční a přitom je to 

konzervované, takže to slouží mnohem déle, než je obvyklé pro jiná prostředí.“ Nadechla se, 

aby pokračovala, ale neřekla už nic. V hlavě jí letěly představy strojů pracujících neomezeně 

dlouhou dobu bez údržby díky umístění v organické hmotě z Nové Veitony.  

Troen se usmíval. Takhle si Acelynn pamatoval předtím, než se zapletla s místními 

obyvateli. Zapletla. To bylo to správné slovo. S Elardem trávila víc času než s kýmkoli na 

Nausicae za celou dobu jejich letu.  

 „Budu potřebovat další vzorky,“ řekla zamyšleně po chvíli. „Mám ještě čas na jednu 

cestu?“ mrkla po starším kolegovi. Jeho blahosklonný úsměv trochu povadl, ale váhavé 

přikývnutí jí stačilo, aby vyběhla z laboratoře a skočila do prvního malého průzkumného 

člunu. Za pár chvil zakroužila kolem lodi a nejkratší cestou vyrazila k povrchu planety. Při 

přistání poslouchala posádky ostatních výzkumných člunů, které se postupně vracely k 

vesmírné lodi s posledními vzorky. Než vypnula všechny systémy, pochopila, že bude 

poslední z Antiků, která se zdržuje na povrchu planety. S veselým úsměvem vběhla do 

jeskyní rozhodnutá, nejprve vyhledat Elarda. Organická hmota čekala tisíciletí, než si jí někdo 

všiml, a jistě ještě pár chvil počká.  



Kapitán Aviran studoval nejnovější zprávy o místním slunci. Vykazovalo zajímavé 

energetické fluktuace, které by stály za bližší průzkum. Spokojeně pokyvoval hlavou nad 

vracejícími se čluny. „Kdo ještě chybí?“ otočil se na jednoho z důstojníků na můstku.  

 „Bioložka Acelynn právě přistála na náhorní plošině. Její signál nemůžu zachytit. Zmizela 

v podzemí. Je tam špatné spojení,“ mračil se důstojník na pult před sebou.  

Aviran se na okamžik zamyslel. „Nahrajte jí do počítače ve člunu zprávu, že míříme na 

průzkum slunce. Vrátíme se za šest hodin,“ rozhodl. Věděl, že pro Acelynn šest hodin na 

planetě uteče dřív, než jí bude milé. „A připravte zprávu pro velení. Odešleme všechny údaje 

najednou. Zprávu o nalezení pozůstatků Solaray dejte až na konec.“ Představil si překvapené 

výrazy svých nadřízených a sám pro sebe se tiše usmál. Všechny nálezy lodi Nausicaa z této 

solární soustavy byly prozatím před Antickým impériem utajeny. Kapitán měl rád zprávy 

kompletní, proto zatím ani neodeslal pozici lodi. Pokud by v této soustavě nic nenalezli, bylo 

by to zbytečné, a s tím, co nalezeno bylo, si chtěl všechna překvapení správně poskládat a 

odeslat najednou.  

To největší překvapení nebyl život na čtvrté planetě. Dokonce to nebyl ani nález ztracené 

lodě Solaray. Největší překvapení na kapitána Avirana a jeho posádku čekalo poblíž slunce. 

Energetické fluktuace, které antickým vědcům připadaly tolik zajímavé, s přiblížením lodi 

znenadání tisícinásobně narostly. Loď se v jediném okamžiku téměř celá vypařila. Na místě, 

kde původně stála, se zmateně točilo jenom několik úlomků vzácných slitin. V malém 

obláčku, který po lodi zbyl, se ještě naposledy zachvěl její stínový odraz a zmizel do 

nenávratna. 

Pro lodi s antickými přístroji nebyla tato část vesmíru tou nejpřívětivější, ale nikdo se to 

nedozvěděl, protože dlouho a pečlivě připravovaná zpráva nebyla odeslána.  

Nausicaa se po pár letech zařadila na seznam vedle svých starších pohřešovaných sester. 

Shodou náhod se její jméno ocitlo právě pod názvem: Solaray.  

 

Acelynn po uplynutí šesti hodin seděla ve člunu a čekala na pokyn, že se Nausicaa vrátila 

na oběžnou dráhu Nové Veitony. Po sedmi hodinách vyletěla nad planetu bez vyzvání. Ani na 

povrchu, ani na oběžné dráze nezachytila žádné známky po přítomnosti vesmírné lodi. Krátký 

let směrem ke slunci rychle ukončila potom, co se jí zdálo, že se motory jejího člunu začaly z 

neznámého důvodu přehřívat a vypovídat službu a nešlo tomu nijak zamezit. Vracela se na 

Novou Veitonu a tiše prosila všechny dobré duchy, aby doletěla, než se motory rozpadnou 

úplně. Duchové ji vyslyšeli. Nechali ji bezpečně přistát. Pak teprve se pohon člunu ve 

sprškách jisker odebral do technického nebe.  

Elard stál u vchodu do jeskyně a pozoroval, jak Acelynn vybíhá z člunu, který se jí těsně 

za zády mění v prskající a posléze doutnající hromadu šrotu.  

Doběhla až k doktorovi, posledním pohledem se rozloučila se člunem a hlavou ji proběhlo, 

že něco podobného se nejspíš přihodilo i Nausicae. Ale velká loď nestihla nikde přistát. Ta 

myšlenka ji skoro srazila na kolena. Zavrávorala. Ruce, které jí poskytly oporu, ji zároveň 

svojí přítomností i uklidnily. Nezůstala sama. Elard byl s ní a jeho národ spal v organické 

hmotě, ze které se dají vymodelovat tak úžasné věci, že… že by bylo možné z ní postavit i 

vesmírnou loď. 

 Přinutila se na Elarda usmát. „Pomohu ti s prací. Mám pár nápadů, které bychom měli 

prověřit,“ navrhla ještě pořád rozechvělým hlasem. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nadine zamrkala, aby si její oči odpočinuly od zírání na obrazovku. Zvedla hlavu, 

rozhlédla se kolem sebe a ani ji nepřekvapilo, že sedí na terase sama. Podle postavení měsíců 

na obloze bylo dávno po půlnoci.  



 „Už jsi skončila?“ ozvalo se za ní.  

a oči se mu nenápadně točily k výrazně modrému testu na monitoru notebooku.  

Nadine pečlivě uložila nově vytvořený soubor, strčila si přístroj do podpaží a druhou rukou 

se zavěsila do Ronona.  

 „Skončila,“ potvrdila s úsměvem. „A teď bych ráda doprovod ke dveřím svého pokoje.“ 

 

 

 

 

 



67. Pozůstatky 

 „John se nikdy na takové cesty dobrovolně nehlásil. Co se stalo, že teď letí?“ Rodney 

McKay naznačil zvednutí pohledu od tácu plného jídla, ale jeho oči se zastavily na poháru s 

modrou želatinou. Sáhl po lžíci a zabořil ji do té třaslavé hmoty. 

„Plukovník Sheppard jde příkladem svým podřízeným. Každý by měl jednou za čas udělat 

něco nad rámec svých povinností.“ Teyla se jemně usmála a po krátké odmlce dodala: „Navíc 

s nimi letí také Andoriel. John si ji vyžádal jako druhého pilota.“ 

„Na cestu na pevninu?“ ušklíbl se Rodney. „To je snad trochu přehnaná starost, ne?“ 

„Opatrnosti není nikdy nazbyt. John si nejspíš myslí, že při čekání na botaniky, které 

doprovází, se mu podaří urovnat své vztahy s knihovnicí.“ 

Rodney vyprskl smíchy, až se modrý rosol rozletěl po celém stole. 

„Nemá šanci,“ ušklíbl se Ronon, vstal a vyklepal si zbytky McKayova zákusku z oblečení. 

„Také si myslím,“ trochu si povzdechla Teyla, naklonila se a sebrala z Rononova rukávu 

poslední modrý kousek. Už se začal rozpouštět. Pečlivě si otřela prsty do ubrousku a 

přemýšlela o tom, že by si plukovník Sheppard zasloužil trochu něžné péče. Bohužel bylo 

jasné, že z rukou Andoriel se jí nedočká. 

 

„Ano, plukovníku, to je nejlepší místo pro průzkum.“ Profesor se hned u vstupu do 

Jumperu sehnul k zemi a začal zkoumat nějakou nenápadnou trávu. 

John Sheppard ho obešel s náručí plnou vybavení. Vědci si s sebou na jeden den vzali tolik 

přístrojů, jakoby na louce uprostřed lesa chtěli strávit přinejmenším týden. 

„Počkejte!“ volala za ním mladá doktorka a marně se snažila zvednout zářivě zelenou 

bednu. „Nejdřív toto.“ 

John se otočil. Než stačil položit svůj náklad, Andoriel vzala bednu a s tváří staženou 

námahou ji vynesla z Jumperu. Klidně přitom kopla do sklánějícího se profesora. Skoro si 

toho nevšiml, plně zaujatý plevelem s drobnými světle modrými kvítky. 

Ája s pomocí Johna postavila bednu a sklonila se k vědci. 

„Kdyby mi tohle rostlo na zahrádce, udělám s tím krátký proces.“ Usmála se nad 

profesorovým pobouřeným výrazem a odešla do Jumperu pomoci Johnovi s další várkou 

přístrojů. 

Za půl hodiny už byly všechny aparáty na určených místech a John se rozhodl, že se půjde 

projít. Stručně oznámil, že prozkoumá okolí, jestli nezhrozí nějaké nebezpečí. Vědci se na něj 

nechápavě podívali a znovu se sklonili k rostlinkám. Andoriel se klidně uložila pod stromem 

na okraji louky. Johnova významného pohledu si záměrně nevšimla. Nechtěla se nechat 

zatáhnout do další diskuze o svých rozhodnutích a pocitech. Ať už na tom s nimi byla jakkoli, 

žádný objekt hodný jejího zájmu se v dohledu nevyskytoval. 

 

„Co tady děláš? Měl jsi být…“ Rodney se zaraženě díval na Radka Zelenku. 

„Jo. Měl. Ale museli jsme se vrátit. Tak mě napadlo, Rodney,“ Radek se otočil, vzal 

doktora McKaye za loket a vedl ho do jedné z laboratoří, „že když už jsem tady, mohli 

bychom udělat ten průzkum mořského dna. Už jsme o něm mluvili, pamatuješ?“ 

„Hmmm,“ zamručel ne moc přesvědčivě Rodney. 

 

John Sheppard otevřel oči a bolestivě zamrkal. 

„Co to, sakra -“ Trhnul rameny, jak se snažil uvolnit svázané ruce. Pohyb mezi nedalekými 

stromy ho přinutil zvednout hlavu a podívat se tím směrem. 

„To ne,“ zavrčel, sotva rozeznal, kdo přichází. „Myslel jsem, že mi dva to máme mezi 

sebou vyřešené. V tom labyrintu nad poklopem jsem doufal, že tě už nikdy neuvidím.“ 

Acastus Kolya se nepříjemně usmál. 



„Časy se mění, Shepparde. A takovou příležitost si přece nemůžu nechat ujít.“ Sklonil se, 

aby zkontroloval pevnost uzlů. 

„Příležitost? Příležitost k čemu, Kolyo?“ John se pokusil využít velitelovy blízkosti k 

získání zbraně. Nepodařilo se mu to. 

„Poprvé se obsazení Atlantis nepovedlo, ale teď, s tvojí malou pomocí, si myslím, že 

bychom mohli mít šanci.“ 

„Zapomeň,“ ušklíbl se John. „To se nikdy nestane.“ 

„Myslíš?“ Kolyovi se blýsklo v očích. „Možná se nám dostane pomoci odjinud.“ Ustoupil 

a pokynul stranou. 

„Pusť! Nech mě!“ ozvalo se a neurčitě vyhlížející geniiský voják dostrkal ke Kolyovi 

Andoriel. Na velitelův pokyn pustil její předloktí a ustoupil stranou. 

Ája zůstala stát. Oči upírala na Kolyu. Po Johnovi se ani neohlédla. 

„Acaste,“ zašeptala hlasitě. Velitel natáhl ruku. Svou velkou dlaní jí uchopil za zátylek pod 

vlasy. Přimhouřila oči a přes rty jí přeletěl úsměv. Přitáhl si ji k sobě blíž a nad její hlavou se 

zašklebil na vyděšeně se tvářícího Johna. 

„Nejsi jediný, kdo tady má antický gen, Shepparde.“ Sklonil se k Andoriel. Nebránila se. 

Ruce jí pomalu přejely po Kolyových ramenou až k jeho tváři, aby si ho přidržela a ještě 

protáhla už tak dlouhý polibek. Plukovníkovi se zdálo, že uběhla nekonečná doba, než od sebe 

odstoupili. Kolya na Johna vrhl vítězoslavný pohled. Andoriel se bez jediného pohledu 

stranou otočila a zmizela v nízkém lesním podrostu. 

Johnovi mezi stisknutými zuby proklouzla kletba. 

 

Andoriel se probudila pod stromem. Botanici zmizeli. Nespíš na jinou louku nebo k blízké 

rokli. Tam by podle Áji mohlo růst zvlášť zajímavé býlí. John se proháněl někde po lese.  

Ája si tiše oddechla. Měla trochu obavy, aby nechtěl využít nepřítomnosti vědců 

k nějakým dalším debatám, do kterých ji zatahoval při každé příležitosti. Jeho neustálé 

přesvědčování, jak báječný život je mezi lidmi, měl na Andoriel přesně opačný účinek, než 

John zamýšlel. 

Vstala a zvedla ruce, aby si srovnala záda.  Zpoza stromu se vynořila vysoká postava a 

natáhla se k ní. Andoriel vyjekla leknutím. Někdo ji zezadu chytil za dlaň nad hlavou. Prudce 

se otočila a vydechla úlevou. 

„Ty,“ zašeptala. Na tváři se jí objevil úsměv a hned zase zmizel. Jejich poslední setkání 

neskončilo moc dobře. Posádka pozemské lodi Daedalos s několikačlennou delegací z 

Atlantis, ve které byla i Ája, se zachránila se na poslední chvíli a ten, kdo stál před ní, to 

jenom zpovzdálí pozoroval. Jeho vlastní zájmy zvítězily nad vším ostatním. Jako vždycky. 

„Promluvme si,“ pokynul rukou směrem k louce a vykročil, ani se neohlédl, jestli jde 

Andoriel za ním. 

Zamračila se mu na záda. Pohled jí sklouzl na jeho ruce. Tiše zalapala po dechu a rychle 

ho předhonila. Stoupla si proti němu, aby nemohl pokračovat v cestě, a sáhla po jeho 

pravačce. Převracela ji a nedůvěřivě po ní přejížděla prsty. 

„Co?“ vydechla. „Jak?“ Zvedla oči k jeho tváři. Dlaň mu ve svých rukou sevřela větší 

silou, než bylo nutné, ale ani jeden z nich si toho nevšiml. 

„Tady ne,“ potřásl hlavou. „Nevím, kdy se vrátí ostatní.“ Kývl k zaparkovanému Jumperu. 

„Bylo by zbytečné vzbuzovat v nich marné naděje na moji smrt.“ Lehce vytáhl ruku z jejího 

sevření a vykročil dál. 

Došli mezi stromy na druhém konci louky a zastavili se za první vyvýšeninou. Andoriel se 

opřela o kmen stromu. Zvědavostí kulatýma očima se zadívala na tvora před sebou. 

„Zdá se, že doktorčin vylepšený retrovirus byl účinný.“ Ace zvedl ruku a podržel ji ve výši 

Ájiných očí tak, aby si mohla znovu dobře prohlédnout jeho neporušenou dlaň. 



„První testy proběhly hned po zničení zařízení Attero. Vzal jsem doktorčiny vzorky 

s sebou, než jsme opustili Daedalos. Výsledky předčily moje očekávání. Další postup byl 

jasný,“ pohledem se dotkl své ruky, než ji spustil k tělu. „Až se vrátí zbytek mé původní 

posádky, bude svědkem další fáze ve vývoji Wraithů. Jenom škoda, že Zak-,“ nedopověděl. 

Andoriel zvedla ruce a přejela mu dlaněmi po tvářích. Jindy výrazné lícní otvory už se 

Wraithovi začaly zatahovat. 

„Nic nebude jako dřív,“ řekla tiše. „Jestli se to povede, celý vesmír se obrátí vzhůru 

nohama.“ 

Ace ji uchopil za zápěstí a stáhl jí ruce dolů. 

„O to se přece snažíme od začátku,“ namítl. „Proč teď ten smutek? Vyloučila jsi Wraithy 

ze svého života – nebo se to mělo týkat jenom mé osoby, ať už bych byl kýmkoli nebo 

čímkoli?“ 

Vrtěla hlavou. Rychle a bez přestání. Až příliš rychle, jak hledala dostatečně neurčitou 

odpověď, kterou by ospravedlnila svoje váhání a zároveň naznačila možný ústup z jasně 

stanovených pozic. 

„Připadá mi to moc složité. Na začátku jsem se těšila, až se z tebe stane člověk. Tehdy se 

to nevedlo. Nic nefungovalo správně. Pak jsi přišel s návrhem, že by to mohlo být naopak, a 

já zjistila, jak nesmírně těžká je změna. Teď se změny děsím. Poznala jsem, jak se některé 

věci zdají z druhé strany jednoduché. Ale zvyknu si. Jako na všechno.“ Sklopila hlavu a 

podívala se na svoje ruce, pořád ještě uvězněné v dlaních změněného Wraitha. 

„I ty si zvykáš,“ zvedla k němu s úsměvem pohled. 

Sevření jejích zápěstí povolilo. Pomalým krokem se vydala mezi stromy. 

„Povídej,“ pobídla Ace. „Jak to probíhalo? Kolik členů své posádky jsi vystavil tomu 

nebezpečnému prostředku, abys zjistil, jestli opravdu funguje? A kolik z nich bylo z tvé 

původní lodi? Projevily se změny hned? Které nejdřív?“ 

Zasypávala Ace otázkami tak, jako už mnohokrát předtím. A on k jejímu nesmírnému 

údivu odpovídal se zjevným nadšením. Takové projevoval jenom málokdy a nikdy před lidmi. 

Uváděl přesná čísla, vysvětloval. Každou chvíli se zastavili proti sobě, aby si něco ujasnili. 

Ani jeden z nich se nezmínil o tom, že na jeho poslední otázku vlastně neodpověděla. 

 

„Tvoje přítelkyně je skvělá.“ Acastus Kolya si okázale upravil uniformu a klekl si na 

koleno před Johnem. „Bohužel ale nemá všechny informace. Jistě nám je ochotně dáš ty.“ 

Mezi palcem a ukazováčkem zvedl za bradu Johnovu skloněnou hlavu. 

John sebou trhl, aby se vymanil z Kolyova sevření. 

„Jak už jsem řekl, Kolyo. Zapomeň.“ Očima přejel po okolí, jestli někde nezahlédne 

Andoriel. Nedokázal si srovnat v hlavě, že by Kolyovi dala nějaké informace. Natož cokoli 

jiného. Viděl tenkrát ve vězení, jak se tvářila jenom při zmínce o geniiském veliteli. A potom 

v labyrintu, kde jim duch Kolyi dělal průvodce, se tolik snažila ovládat, že by jí na to skočil, 

kdyby si nevšiml jejích rukou sevřených v pěst nervozitou. Tehdy poprvé a také naposledy se 

k němu přitiskla s důvěrou. Díky Andoriel ten krok do propasti zvládl, i když ani pro něj 

nebyl jednoduchý. Proč by jí teď měl přestat důvěřovat? Ať byla měsíce v geniiském vězení 

nebo mezi Wraithy, nikdy jeho důvěru nezradila. Několikrát si nenápadně ověřil, že je jeho 

pocit bezpečí správný, a vždycky prošla bez zaváhání. Kolya si mohl říkat, co chtěl, John se 

kvůli Áje nenechá vyvést z rovnováhy. Věděl, že ten dokonale předvedený polibek byl příliš 

okázalý, aby mohl být pravdivý. 

„Kde je Andoriel?“ zeptal se klidně. „Utekla ti?“ pokračoval. 

Kolya se zvedl ze země a zamračil se. 

„Dostanu všechno, co budu potřebovat nebo co budu chtít. Můžeš se snažit, co ti budou 

síly stačit, Shepparde, nebude ti to nic platné. Chytil jsem tebe a mám tvůj Jumper. Díky tomu 



dostanu Atlantis. A pokud o to budu stát, dostanu i Andoriel. Spolupracuj a všechno bude 

jednodušší.“ 

„Nechci se opakovat, Kolyo. Nic z toho, co jsi tady řekl, se nestane.“ John se odvrátil a 

zavřel oči. 

„Jak myslíš,“ uslyšel ještě Kolyův hlas. Pak už jenom jeho kroky, postupně utichající 

v lese. 

 

„Ale my nemůžeme ten válec otevřít,“ mračil se doktor Zelenka na Rodneyho. „Jestli to 

uděláme, zničíme celou civilizaci. Uvědomuješ si vůbec, že je mnohem starší, než ta naše? 

Víš, co všechno by bylo ztraceno?“ 

„A co když to nevyjde? Co když jsou uložené vzory DNA po těch staletích na mořském 

dně tak děravé, že z nich vznikne nějaký paskvil? Máš vůbec představu o tom, jak dlouho to 

tam leželo, než jsme to našli?“ Rodney McKay vzal válec s celou uloženou civilizací do ruky 

a zamával s ním nad hlavou. 

„A to ti dává právo ho jen tak zničit?“ Radek Zelenka s tichým zděšením pozoroval válec, 

otáčející se v Rodneyho ruce. 

„Ale ne,“ povzdechl si Rodney a vrátil válec na stůl, kde ležel předtím. „Konečně 

rozhodnutí je na doktoru Woolseym. Musíme za ním.“ 

Radek mlčel a očima nepřestával sledovat poklad ve tvaru válce, který objevili při 

průzkumu mořského dna. 

 

Andoriel stála proti Aceovi a znovu si ho prohlížela. Ace postupně ztrácející své wraithské 

schopnosti, to bylo v reálném světě horší, než si kdy dokázala představit. 

Vykročila dál se skloněnou hlavou. 

Kde by zůstala jeho síla? Jeho schopnost jediným pohybem zbavit své nepřátele života? 

Jeho potřeba krmení se, které se tolik obávala? Čím se budou změnění Wraithové živit? Osídlí 

planety a budou pěstovat obilí? Ája se až otřásla nad tou představou. A co jejich telepatické 

schopnosti? Tolik se od Ace naučila. Teď to chce Ace všechno zahodit pro – proč vlastně? 

Protože hloupí příchozí změnili rovnováhu, vládnoucí v této galaxii už celá tisíciletí. Byla 

jedna z nich. Z těch hloupých. Mohla si dělat rozhodnutí, jaká chtěla, stejně věděla, že to 

dávné setkání s Acem převrátilo celý její život a nic s tím nenadělá. Od jejich prvního setkání 

život ani jednoho z nich nebyl stejný jako předtím. 

Znovu se zastavila a otočila se k Wraithovi.  

„Ace,“ oslovila ho s vážnou tváří. „Vím, že nevhodných otázek, které si ani nezaslouží 

odpověď, jsem ti už dala dost a dost, ale -,“ zarazila se, uhnula pohledem a pomalu se 

nadechla. 

Ace stál a čekal, s čím přijde tentokrát. 

„Zašlo to hodně daleko.“ Očima se dotkla jeho ruky. „Jsi si jistý, že to bude fungovat?“ 

Váhavě se mu podívala do očí. „Opravdu fungovat, tak jak má. Jak sis to představoval,“ 

pokračovala. 

Díval se na ni a jeho pohled byl čím dál studenější. 

Věděla, že vyslovením pochybností o jeho plánech vstupuje na tenký led. Potřebovala 

ujištění, že její obavy jsou plané. 

„Prosím, tentokrát mi odpověz.“ Pomalu zvedla ruku a opřela ji dlaní o jeho kabát. 

„Tak málo mě znáš?“ ozval se po dlouhé době. 

Už to ani nečekala. Překvapeně zvedla pohled, přilepený k vlastní ruce pod jeho ramenem. 

Skoro zapomněla, na co se ptala. Hlavou se jí honily různé možnosti, katastrofy, klid, hlavně 

klid před bouří. Toho posledního se nemohla zbavit. Zamrkala, aby se lépe soustředila na 

přítomnost. 



„Málo?“ pousmála se. „Neznám tě vůbec. Nemohu tě poznat ve zlomku času tvého věku. 

Ale nikdy mi to nevadilo.“ 

Ustoupila a po malém zaváhání se vydala dál lesem. 

 

„Tak ty nám nedáš přístupové kódy?“ Kolya zachoval bezvýraznou tvář, ale postranní 

pohled Johnovi napověděl, že jednání s Andoriel nedopadlo tak, jak si velitel představoval. 

Ať už to jednání obsahovalo cokoli, Kolyovi se nedostalo všeho, co požadoval. 

„Možná by stačil otisk tvojí ruky,“ pokračoval velitel a na rtech se mu mihnul vědoucí 

úsměv. „Řekni, Shepparde, stačil?“ 

John místo odpovědi prskl. 

„Dobře si rozmysli, jak odpovíš,“ pokračoval Kolya. Po úsměvu mu ve tváři nezůstala ani 

stopa. Jeho pohled byl hrozivý. 

„Nemám ti co říct, Kolyo. Atlantis neobsadíš. Nepovedlo se ti to poprvé, nepovede se ti to 

ani teď. Odejdi tam, odkud jsi přišel – do horoucích pekel.“ 

Rána do obličeje ho přinutila zmlknout 

 

Richard Woolsey se díval na ztemnělou plochu monitoru a prsty nervózně poťukával na 

desku stolu. 

„Starosti?“ ozvalo se za ním. 

Erin stála ve dveřích a čekala, jestli dostane povolení ke vstupu. 

„Ehm?“ řekl roztržitě Richard. Trhnul sebou, zvedl hlavu a zadíval se na knihovnici. „Jistě. 

Pojď dál. Snad si s tím vším nějak poradíme.“ Naposledy se pohledem dotknul vypnutého 

počítače a vstal. 

„Přišla jsem se zeptat na ten válec,“ řekla Erin. „Potřebuji vědět, jestli ho budeme otevírat 

nebo vyplníme přání těch tam uvnitř. Kvůli místu,“ dodala, když si všimla Richardova 

nechápavého pohledu. „Na tolik informací bude potřeba spousta místa. Až se Radek Zelenka 

vrátí z mise, určitě mi pomůže. Chtěla jsem mít jenom náskok. S doktorem McKayem moc 

nepočítám.“ 

„To je, myslím, předčasné, Erin. Ještě jsem se nerozhodl, ale kloním se k názoru, že 

bychom jim měli dát šanci. Vanessa říkala -“ Zarazil se a jeho tvář získala narůžověle 

zmatený výraz. 

Erin si neodpustila malý úsměv. 

„Jistě, doktore. Jsem ráda, že ta civilizace bude mít další šanci. Jestli je vážně tak dobrá, 

třeba nám jednou pomůže víc, než si teď myslíme.“ Otočila se a zmizela za dveřmi. 

Richard Woolsey se za ní zaraženě podíval a mezi obočím mu vyvstala přemýšlivá vráska. 

 

„Horoucí peklo, jak jsi to poeticky nazval, si nechám v záloze. Teď potřebuji otisk tvé 

dlaně. Jestli nebudeš spolupracovat, pomohu si jinak.“ Velitel Kolya se zastavil tři kroky od 

Johna. Jeho muži plukovníkovi povolili pouta na rukou jenom do té míry, aby mu paže, 

přivázané stále k provazům, mohli roztáhnout do stran. 

„Spolupráce?“ zeptal se Kolya naposledy. 

John jenom sykl a upřel na něj nenávistný pohled. 

„Do toho,“ pokynul velitel a sledoval krátký let ostrého, malé mačetě podobného nože 

k Johnovu zápěstí. 

John vykřikl bolestí a pak ho obklopila tma. 

 

Andoriel chodila lesem a sotva vnímala Ace. Držel se pár kroků za ní a mračil se čím dál 

víc. Ještě stále čekal na zodpovězení jedné své otázky a začínal chápat, že se jí asi nedočká. 

Poznával, jak je jeho vlastní medicína hořká. Otázky bez odpovědí měly stejný účinek, jako 



zeď. Stavěly se mezi ně a dávaly prostor pochybám a nedorozumění. Dvakrát otevřel ústa, 

aby něco řekl, aby se zeptal znovu. Ale pokaždé je zase beze slova zavřel. 

Ája se zarputile dívala pod nohy a její kroky se zrychlovaly s myšlenkami, naskakujícími jí 

za čelem. 

Její rozhodnutí nefungovalo tak, jak si představovala. Přestala sice křičet hrůzou ze spaní, 

ale to neznamenalo, že by její sny byly méně bolestivé. Ukazovaly jí to, čeho se dobrovolně 

vzdala. Každou noc, stále znovu prožívala wraithský rituální souboj, cestu jeskyní k oceánu 

na východě, koupel v jezírku s vodopádem, boj s Nibiru a s Vanitou, cítila zmatek při pohledu 

na obraz lorda Christophera a viděla stíny na pláni ozářené červeným měsícem. 

Původní rozhodnutí přišlo rychle, ovlivněno nevyspáním a nutností. Teď se vynořily nové 

skutečnosti a bouraly její domeček z karet. Cítila se jako podvodnice. Ace byl dost moudrý, 

aby jí nechal dostatečnou svobodu k vlastnímu rozhodování. A ona od něj utekla. Jako malá 

holka, zamračila se sama nad sebou. Jako Příšera z pohádkového snu, napadlo ji vzápětí. Na 

začátku se snažili něco společně opravit, pak se Příšera Andoriel lekla stínů a utekla zpátky na 

Atlantis. Krasavec, usmála se nad tím přirovnáním, zůstal a pokračoval v opravách. Pořád se 

snažil najít způsob, jak by mohl jeho rod přežít. Andoriel by mu měla pomáhat a ne utíkat. 

Příšera ze snu se dokázala vrátit a zůstat s Krasavcem. 

Zastavila se zahleděná před sebe a uvažovala, na co vlastně přišla. V uších jí zněla 

poslední slova jejího snového démona. Ani si nevšimla, že tvor v její blízkosti tiše mluví do 

vysílačky. 

Dotyk na rameni ji málem přinutil nadskočit leknutím. 

„Musím jít.“ Ace ji stále držel za rameno a zkoumavě si ji prohlížel. 

Usmála se trochu provinile. Asi si zasloužil trochu víc pozornosti i nadšení z její strany. 

Pokusila se aspoň o malou náhradu. Objala ho a přitiskla se k němu. 

„Jestli se staneš člověkem, zvykej si,“ zašeptala. Na vteřinu, než ho pustila, zavřela oči, 

pak rychle ustoupila. 

„A jestli se nestanu člověkem?“ Tvářil se netrpělivě a neznámá starost mu na čele kreslila 

stíny. 

„Tak se uvidí,“ odpověděla na oko lehce. 

Už věděla, co se stane, ať už se Ace změní v člověka nebo ne. Potlačila přání mu to 

oznámit hned. Pochopila, že právě vyvstaly problémy, které mají přednost před vším 

ostatním. Nevadilo jí to. Může počkat. Vždyť všechno má svůj čas, i pohádka, u které právě 

pochopila pointu. 

 

John visel nad propastí. Zdravou rukou se držel silného kmene stromku. Tu s useknutou 

dlaní měl strčenou v bundě, aby se mu neotevřelo zranění. Nohama se marně snažil zachytit 

v puklinách skály. 

Využil chvíle, kdy ho nechali samotného, a utekl. Moc daleko se nedostal. Stačilo jedno 

ohlédnutí navíc, škobrtnutí a krátký let, než se stačil zachytit na okraji strže. 

„Nech toho, Johne,“ ozval se nad ním hlas Acasta Kolyi. „Chyť se oběma rukama a vylez 

nahoru. Tak daleko to zajít nemělo.“ 

„To určitě,“ zavrčel John a snažil se kmínek lépe uchopit mezi prsty. 

„Nechceme ti ublížit. Poslouchej. Při průzkumu mořského dna našli na Atlantis zvláštní 

válec. Byly v něm uloženy informace potřebné ke znovuobnovení staré rasy obývající kdysi 

dávno tuto galaxii. Ti tvorové věděli, že umírají. Uložili svoji DNA, svoji vědu, umění, 

všechno, čím kdy byli, do válců a vypustili je do vesmíru. Doufali, že některý z nich najde 

místo příhodné k dalšímu životu. Ochranné prvky válce mají schopnost vytvořit v myslích 

jiných bytostí příslušné vjemy, aby válec zůstal neporušen do jeho aktivace. Jsem jenom tvoje 

představa. Potřebovali jsme tě udržet mimo Atlantis. Ty máš také za úkol chránit, mohl jsi nás 

ohrozit. Museli jsme se přesvědčit, co jste zač. Všechny ostatní válce byly zničeny. Toto je 



pro nás poslední příležitost a na náhody už není prostor. Tak už se chyť i druhou rukou a 

vylez, Johne.“ 

Plukovník se povytáhl, aby viděl na geniiského velitele. 

Kolya klečel u propasti a podával mu ruku. 

John vytáhl useknutou levačku z bundy a natáhl ji k němu. Sotva se jejich dlaně přiblížily, 

Sheppardova ruka získala zpátky svůj původní tvar. Nechal se vytáhnout na rovnou půdu, ale 

sotva stál na nohou, odtáhl se od Kolyi do bezpečnější vzdálenosti několika kroků. 

„Tak už mi věříš?“ ptal se ho Acastus trpělivě. 

John si svoji náhle zdravou ruku mnul mezi prsty pravačky a Kolyu stíhal jedním 

zamyšleným pohledem za druhým. „Řekni mi víc o tom válci. A taky, jestli je i ve Městě 

návštěva s tvým milým obličejem,“ navrhl, když se přesvědčil, že mu nechybí ani jeden 

z prstů. 

Acastus se usmál. „Město Atlantis navštívil někdo jiný,“ ujistil Johna. 

 

„To je vše. Omlouvám se, že jsem vám hned neřekla pravdu o tom, kdo jsem – kdo jsme, 

ale v sázce bylo příliš mnoho. Za celou rasu Sekkari vám děkuji, že jste pro nás našli vhodnou 

planetu.“ Vanessa se na Richarda Woolseyho usmála a po jeho rezignovaném pokývnutí 

zmizela. 

Richard přecházel po svém pokoji a občas i trochu povzdechl. Pokud mohl soudit podle 

sebe, ta civilizace z válce věděla, jak se ochránit. Doktor McKay pro ni našel planetu 

s vhodným prostředím. Ještě za pomoci Erin kontroloval poslední údaje, aby si mohli být jisti, 

že vybrali správně. Plukovník Sheppard před chvílí volal z pevniny, že letí zpátky a chce být 

u toho, až budou válec posílat Branou. 

 

John Sheppard seděl v pilotním křesle Jumperu a neodpustil si občasný postranní pohled 

směrem k Andoriel. Zdála se mu pobledlá, ale po dlouhé době z ní vyzařoval zvláštní klid. 

Jakoby se v ní něco srovnalo. Zapadlo na správné místo. Měla zavřené oči a kolem nich 

náznak úsměvu. 

Botanici byli u Jumperu jako první. Dokonce sami složili všechny svoje přístroje a přinesli 

je až k uzavřenému vstupu do vznášedla. Sotva se objevil plukovník Sheppard, začali si 

stěžovat, že je zdržuje od práce a dobrovolně pomáhali s nakládáním přístrojů, aby odletěli co 

nejdřív. 

Andoriel neřekla vůbec nic na jeho návrat v potrhaných šatech a s divným svitem v očích. 

Jenom si ho prohlédla tak pozorně, až cítil, jak se mu ježí zátylek. Pak poslouchala, jak se 

domlouvá s Atlantis na příletu a nějakém válci s něčím, co podle probíhající komunikace 

nedokázala blíž určit. Hlavu měla plnou svých vlastních problémů, takže stejně nedávala moc 

pozor na probíhající rozhovory. 

Nad oceánem už John nevydržel mlčet. 

„Potkala jsi někoho?“ zeptal se Áji. 

„Proč?“ vypadlo z ní tak rychle, že hned pochopil. Potkala. 

„Tak už tě neděsí?“ pokračoval. Myslel si, že oba mluví o stejné osobě. 

„Cože?“ Tentokrát otázka zazněla správně. Andoriel opravdu nevěděla, o kom John mluví. 

Dokonce otevřela oči a podívala se na něho. 

„Kolya,“ řekl krátce. 

„Kolya je mrtvý.“ V hlase jí zněl zmatek a znechucení. Nechtěla se bavit o Acastu 

Kolyovi. Jeho kapitola byla pro ni uzavřená a tak taky měla zůstat. „Viděl jsi to. Zažil jsi to. 

Hned dvakrát, jestli se nepletu,“ pokračovala se vzpomínkou na jejich společné dobrodružství 

v Labyrinthu. Chtěla se ujistit, že víc už o Kolyovi nebude muset být řečeno. Měla jiné věci 

na přemýšlení. 



John zakroužil zápěstím levé ruky a letmým pohledem se přesvědčil, že je ztracený a 

znovuzískaný kousek jeho těla opravdu na svém místě. 

Andoriel stále čekala na jeho vysvětlení. 

„Koho jsi teda potkala?“ zeptal se místo toho. 

S povzdechem zase zavřela oči a pohodlněji se opřela. 

„Někoho jiného,“ řekla po chvíli. „Ty jsi potkal Kolyu?“ zeptala se vzápětí. Zvědavost 

zvítězila. „Co chtěl?“ 

John si zakázal znovu kontrolovat zápěstí. 

„Jako obvykle. Co chtěl Wraith?“ S napětím čekal, jestli Ája odpoví. 

„Jako obvykle,“ zopakovala po něm. 

„Obvykle bys s ním zmizela, než by se někdo z nás stačil otočit,“ trochu se zamračil John. 

 „Ano,“ přisvědčila klidně. „Třeba někdy příště,“ zamumlala neurčitě. Rozhovor jí nestál 

ani za to, aby k němu otevřela oči. 

 

„Čekáme jenom na vás, Johne.“ Doktor Woolsey se starostlivě skláněl nad stolkem 

s válcem. Stáli s doktorem McKayem u Brány a kývali na Johna a Andoriel, aby přišli blíž. 

Richard se usmál do postranní chodby. Štíhlá žena s dlouhými hnědými vlasy mu úsměv 

vrátila. Zastavila se u skupinky nad válcem. 

„Ještě jednou děkuji,“ otočila se k Richardovi, pak upřela oči na Johna. „Vám bych se měla 

omluvit,“ řekla s trochou rozpaků. 

„V pořádku,“ zahučel John. „Jenom nechápu, proč zrovna -,“ zarazil se. 

„A proč jsem někoho takového nepotkal já?“ Rodney McKay si prohlížel Vanessu 

s nepokrytým zájmem. 

„Co se to tady děje?“ přiběhl k nim Radek. „Proč takové srocení davu?“ zašklebil se na 

Andoriel. 

„Že se ptáš zrovna ty,“ prskl po něm Rodney. „Stejně za všechno můžeš.“ 

Radek zaraženě pokrčil rameny. „Když myslíš,“ protáhl. „A za co můžu tentokrát?“ 

neodolal otázce. 

„No, za tohle,“ kývl Rodney hlavou k válci, nad kterým se všichni shromáždili. 

„Nic o tom nevím. Vrátili jsme se před půl hodinou. Nenašel jsem tě v laboratoři a řekli 

mi, že ji tady.“ 

Doktor McKay se otočil k Vanesse, ale neřekl ani slovo. Tvářila se trochu rozpačitě. 

Andoriel se po všech rozhlédla s otázkou v očích. Nechápala, co se děje. 

V rychlosti Radkovi i jí sdělili nejdůležitější informace. Otazníky se Áje začaly v hlavě 

rojit jako přeplněné hnízdo iratuských brouků. 

Vanessa se na ni usmála. 

„Vás nikdo odtud,“ kývla k válci, „nekontaktoval. Všechno, co jste zažila, byla pravda.“ 

Otočila se k Rodneymu. „Pro doktora McKaye mám něco, co ho snad potěší. Pohled na to, jak 

vypadá rasa, která díky vám znovu povstane.“ 

Místo ženy se před nimi zachvěl obraz zvláštní neznámé bytosti a vzápětí zmizel. 

„Chucku, zadejte prosím adresu,“ řekl doktor Woolsey nahlas. Sledoval Johna, jak bere 

válec opatrně do obou rukou. 

Kruh Hvězdné Brány se roztočil. 

 

 

 

 

 

 



68. Vzpomínky a sny 

MINULOST 

„Musíš je odtamtud odstranit. A nezapomeň, že se tam nikdo nesmí vrátit. Nikdo o té 

planetě nesmí vědět. Víš, co je třeba udělat.“ Arel byl nekompromisní. Řád bylo třeba 

zachovat bez ohledu na drobné nepříjemnosti, které mohly nastat v budoucnosti. 

Aermus chtěl protestovat, ale letmý dotyk jeho sestry Aermeny ho zarazil. 

„Jak si přeješ,“ zamumlal a zmizel v duhovém záblesku. 

Aermena na něj čekala na okraji vzdáleného solárního systému. 

„Řád je důležitý,“ řekla Aermusovi. „Řiď se svým citem. Poznáš sám, co je třeba udělat a 

co není nezbytné.“ 

Než se přenesl na místo určení, něžně se dotkl její ruky. 

 

PŘÍTOMNOST (PEGAS) 

Ace naposledy zkontroloval všechny systémy lodi. Cíl jejich cesty byl stanoven. 

Automatická zpráva se zapne ve chvíli, kdy bude loď v dosahu Atlantis. 

Zastavil se před hibernační komorou a ještě jednou se rozhlédl. Nerad nechával plavidlo 

bez dohledu na pospas vesmíru, ale jiná možnost nebyla. Nadšení z účinku lidského retroviru 

pominulo s prvními příznaky smrtelné nákazy. 

Vstoupil do komory a natáhl ruku, aby ji za sebou zvenku zavřel. 

Poslední, co slyšel, bylo klapnutí uzávěru komory. Pak už ho zahalila tma, prozářená 

záblesky snů. 

 

PŘÍTOMNOST (ZEMĚ) 

Andoriel seděla na balkóně a zmateně se dívala před sebe. Po obědě usnula v křesle a po 

probuzení nechápala, kde je. Ani po pěti nedělích se nedokázala srovnat s pobytem na Zemi. 

Měsíc byla u rodičů a u sestry, ale po radostném uvítání její nejbližší jenom těžko skrývali 

rozčarování nad tím, že se chce znovu vrátit do míst, kam je posílání zpráv tak obtížné a 

zdlouhavé. 

Při vzpomínce na poslední rozhovor se sestrou si Ája trochu povzdechla. Nepochopila, co 

jí Eleanor vypráví. Nepamatovala se na dům, na který ji měla před lety sama upozornit, a 

nechápala, co tam chce Eli dělat. Jenom nadšení v hlase sestry ji ujistilo, že je všechno tak, 

jak má být, a Eleanor je šťastná. 

 

MINULOST 

Aermus si vybral místo pro zhmotnění co nejblíže první vlny Wraithů. Stačil mu letmý 

pohled, aby se ujistil o vlastním vzhledu, a bez váhání se k nim přidal. 

Všichni byli plně zaměstnáni a dalšího Wraitha sice zaznamenali, ale jeho přítomnost 

přešli bez povšimnutí. Nad planetou nebyla jiná loď než ta jejich. Jistě jim tedy přišel jejich 

druh na pomoc. 

Rychle se prodrali okrajem lesa a vstoupili mezi první domy vesnice. 

Aermus nečekal, až se objeví její obyvatelé. Zaútočil tak rychle, že než se velitel skupiny 

otočil k nenadálému hluku za sebou, zůstal na malém prostranství sám. Všichni jeho vojáci 

byli mrtví, poskládaní na jedné úhledné hromádce, ze které esteticky tu a tam vyčnívala ruka 

či noha. Poslední zbývající Wraith se skokem přenesl přes jejich chladnoucí těla a zaútočil na 

toho, kterého ještě před okamžikem považoval za jednoho ze svých bratří. Stačil se 

napřáhnout k prvnímu úderu a – to bylo všechno. 

Aermus jeho tělo posadil na vrchol hromady a s hlavou na stranu odstoupil, aby ohodnotil 

své dílo. Zvedl ruku. Po krátkém duhovém výboji všichni zabití Wraithi zmizeli. 

Aermus ve spokojeném úsměvu odhalil špičaté wraithské zuby. 



 

PŘÍTOMNOST (PEGAS) 

Ace se v hibernaci mračil. Dlouhý umělý spánek mu tentokrát nepřinášel žádné pozitivní 

vize, jenom vzpomínky na dávnou minulost. Ne příliš radostnou minulost. 

Po rozpadu jednoho z největších wraithských uskupení bloudila jeho osamocená loď 

neznámými končinami galaxie. Potrava povážlivě docházela, i když většina posádky spala, a 

velitel si začal dělat starosti, jak uživí těch pár vojáků, které nechal vzhůru. 

Loď se doploužila do neznámé solární soustavy a k Aceově překvapení tam radary 

zachytily život. Lidský život. 

Výzvědná Šipka přiletěla se zprávou, že na čtvrté planetě je roztroušeno pár větších vesnic. 

Žádná si nezasloužila status města, ale mohly plně uspokojit celou posádku lodi a zásobit ji 

také na nějaký čas dopředu. 

Buzení posádky probíhalo ve vlnách, které šly rychle za sebou, aby bylo co nejvíce vojáků 

připraveno ke sklizni. 

Ace stál na můstku a koordinoval útok. První skupina už byla na planetě u jedné 

z největších vesnic a chystala se podpořit nalétávající Šipky. 

Krátký, rychle utnutý výkřik plný děsu se veliteli rozlehl hlavou jako ozvěna vzdálené 

události. Událost nabyla důležitosti v okamžiku, kdy Ace otočil hlavu za jasným světlem, 

které se mihlo můstkem, a s hrůzou hleděl na abstraktní sochu spletenou z těl jeho vojáků. 

Z jejího vrcholku se na něj dívaly skelné oči jednoho z důstojníků. Toho, který měl vést 

pozemní útok na vesnici. 

Při vzpomínce na tehdejší překvapení a úlek se mu ve spánku pohnuly prsty a zaťaly se 

v pěst. Nechápal tehdy, jak se vojáci ocitli uprostřed lodi, ani kdo je dokázal tak rychle 

zlikvidovat. 

 

MINULOST 

Aermus se rozběhl vesnicí. Svist Šipek nad hlavou už většinu jejích obyvatel vyhnal 

z domovů. Stáli s hlavami zvrácenými k nebi, vzrušeně si mezi sebou šeptali a ukazovali 

vzhůru. 

„Pryč!“ zavolal Aermus. „Schovejte se!“ 

Zastavil se na návsi a rozhlédl se kolem sebe. 

Obyvatelé vesnice se na něho překvapeně dívali. Ani je nenapadlo, že by ho měli 

poslechnout. Jeden mladík se rozesmál s prstem namířeným na divného tvora, který se objevil 

uprostřed jejich vsi. 

„Poslechněte ho,“ ozvala se žena s dlouhými černými vlasy. „Má pravdu.“ Vzala za ruku 

malou dívenku a vedla ji ke dveřím jednoho z domů. 

Aermus zasyčel vzteky. Vlna Šipek se právě dostala nad náves a v  jejich 

dematerializačních paprscích mizeli první obyvatelé planety. Aermus se s rozpaženýma 

rukama rozběhl k ženě s děvčátkem. Chtěl je popohnat do domu. Bílé světlo mu zasvítilo do 

očí a najednou stál i se ženou a dítětem v hangáru wraithské lodě. 

 

PŘÍTOMNOST (ZEMĚ) 

Andoriel probudilo bouchání na dveře. Sousedka se s vyplašeným výrazem v očích ptala, 

jestli je Áje dobře. 

Nechala se pozvat na snídani, zvědavá na vyprávění ženy, kterou poslední dobou tak často 

slýchala za společnou zdí. 

Andoriel postavila vodu na kávu. Přemýšlela, co u ní vlastně Helena chce. Netrvalo 

dlouho, než se to dozvěděla. Všichni byli zvědaví na její tajnou a dlouhou misi kdesi na konci 

světa. 



„Připadá mi to jako konec vesmíru,“ řekla klidně Heleně. Věděla, že sousedka nepochopí, 

jak vážně je to myšleno. 

‚Už abych byla zpátky,‘ povzdechla si pro sebe. 

 

MINULOST 

„Pojďte.“ Aermus vzal ženu za ruku a táhl ji chodbou lodi. Rozhlížel se a hledal vhodné 

místo. 

„Tady,“ pokynul jim do malého výklenku. „Zůstaňte tady a nehýbejte se, ani kdyby se na 

vás někdo přímo díval. Neuvidí vás.“ 

Počkal, až si obě stouply ke zdi, a přejel rukama po stěnách okolo. Pro všechny oči 

výklenek zmizel. Nahradila ho stejná členitá zeď, která se táhla oběma směry. 

Rychlým pohledem zkontroloval jednolitost stěny a rozběhl se do nitra lodi. 

 

PŘÍTOMNOST (PEGAS) 

Aceovi unikl z povolených rtů vzdech. Stále byl v jedné jediné vzpomínce a nemohl se jí 

zbavit. Všechno prožíval znovu. Věděl, že spí, ale ani tak se mu nepodařilo sen ovládnout. 

Plynul dál stejně jako před staletími. Tehdy si také říkal, že to, co se děje, musí být jenom 

hrozný sen. Celá jeho posádka na lodi byla postupně vybíjena a on s tím nemohl nic udělat. 

Kamkoli přišel, nacházel jenom mrtvá těla svých vojáků i důstojníků. Křik zabíjených 

Wraithů  se mu zařezával do mozku, ale nepřítel si od něj udržoval odstup. Potrava prchala 

bez dohledu chodbami. Jednoho chytil a nakrmil se. Ani se nepodíval, kdo mu dodal energii. 

Jeho vyschlé zbytky nechal ležet na podlaze mezi svými bývalými druhy. 

Rozběhl se. Chvátal kolem prázdných zásobáren a laboratoří s poškozenými dveřmi. Běžel 

stále rychleji a nikde nenacházel ani jediného živého Wraitha. Bolestný křik přestal. 

Ace se zastavil. Všude bylo ticho. Rozléhalo se mu hlavou hlasitěji, než předchozí křik. 

Pomalu se otáčel kolem osy a očima, sluchem i myslí pátral v zákoutích lodi. 

„Tady,“ ozvalo se nad ním. 

Wraith, kterého nikdy předtím neviděl, seskočil z výklenku u stropu. 

„Kdo jsi?“ zamračil se na něj Ace. 

 

PŘÍTOMNOST (ZEMĚ) 

Helena konečně odešla. Byla zklamaná. Nic se nedozvěděla. Svoje otazníky si odnesla 

s sebou zpátky a ty Ájiny zůstaly a křičely Andoriel v hlavě. 

Ája stála uprostřed předsíně a mračila se na podlahu. 

Do odletu zpět na Atlantis jí zbývalo deset dnů a právě pochopila, že pokud bude záležet 

na ní, ten hnědý a béžový vzor na podlaze celého svého bytu už nikdy neuvidí. Rozhlédla se a 

vnímala všechno jako by to bylo poprvé. Pohlédla na dřevěnou skřínku na klíče s motivem 

slunečnic, pruh slunce zasahující z obývacího pokoje až ke dveřím do ložnice, pohodlná 

křesla a velikou televizi. Vzpomněla si, jak byla nadšená, když si ji přivezla, a jak jí vůbec 

nescházela tam, kde se chystala zůstat zbytek svého života. S myšlenkou, že pokud se něco 

zvrtne, ten zbytek života bude možná docela krátký, pustila počítač. 

 

MINULOST 

Aermus stál proti veliteli lodi a prohlížel si ho. Napadlo ho, že si ho přestavoval jinak. 

Proroctví se nezaobíralo nepodstatnými detaily vzhledu. Důležité bylo poslání. Tento tvor měl 

v dalších staletích důležitý úkol. Aermus se na něj zadíval ještě pozorněji. Připadal mu 

nevýrazný. 

„Odpověz!“ vyštěkl na něho netrpělivě velitel. Pod Aermusovým upřeným pohledem se 

zachmuřil ještě víc. 

„Veliteli!“ jednou z chodeb k nim běželi tři vojáci. 



Aermus se zarazil. Měl za to, že celou posádku zlikvidoval. Šipky, došlo mu vzápětí. Tito 

Wraithové museli být ve stíhačkách, které až teď přistály. 

„Nikdo,“ zazněl mu myslí Arelův hlas a Aermus se vrhl na nově příchozí. 

Jednoho zabil, než se ostatní stačili zastavit, ale pak musel čelit útoku ze dvou stran. 

Velitel lodi pochopil, že přišli poslední členové jeho posádky, kteří zůstali naživu, a rozhodl 

se je bránit. Zaútočil na Aermuse s nezvyklou silou a mrštností. Díky podpoře posledních 

dvou zbývajících Wraithů neznámého přinutili couvnout. 

Trvalo jen krátce, než Aermus získal zpátky svou rovnováhu a přizpůsobil se novému stylu 

boje. Wraithští vojáci neměli šanci. Oběma vytrhl srdce a před očima zkoprnělého velitele je 

zvedl nad hlavu. Pak jimi mrštil daleko do chodby, odkud vojáci přišli. 

Ace zaváhal jenom na okamžik a znovu se vrhl na vetřelce. 

Aermus se vyhnul se jeho úderu, chytil ho za zápěstí a jemným trhnutím ho přinutil 

padnout na kolena. 

Velitel se vzpíral takovou silou, že si ve snaze vykroutit se ze sevření vykloubil ruku. 

 

PŘÍTOMNOST (PEGAS) 

Wraithův sen pokračoval bez přerušení. 

Dávná bolest v rameni mu cukla rukou. 

Využil toho, že cizinec povolil sevření, zvedl se a snažil se ho nohou zasáhnout do 

žaludku. Vysloužil si jenom to, že ho nepřítel chytil za botu a poslal ho k zemi. S bolestivým 

heknutím padl na zraněné rameno. Před očima se mu zatmělo, ale jeho tělo už se zase zvedalo 

k dalšímu útoku. 

Jedna ruka mu bezvládně visela u boku, za rameno druhé ho chytil neznámý. 

„Přestaň,“ řekl klidně. „Nechci tě zabít, pokud to nebude nutné.“ 

„Pozabíjel jsi celou moji posádku,“ zasyčel Ace. „Proč bys měl dělat výjimky? Dokonči, 

co jsi začal. Já tě šetřit nebudu.“ 

Cizí Wraith si ho prohlížel průhlednýma studenýma očima. 

„Zůstal jsi sám,“ přikývl. „Žádná pomoc a žádná záchrana tě nečeká. Tak moc chceš 

zemřít s ostatními? Nebylo by lepší přežít?“ 

Ace se mu chtěl vytrhnout, ale síly mu na to nestačily. Zůstal znehybněný cizincovým 

ocelovým sevřením. Vykloubené rameno začalo protestovat narůstající bolestí. Sípavě se 

nadechl. 

„Proč bych měl být ušetřen?“ zeptal se. 

Wraith proti němu pomalu povolil stisk a sledoval, jak si Ace se zkřivenou tváří nasazuje 

velký kloub na správné místo. 

„Promluvíme si někde jinde,“ řekl a očima přejel chodbu plnou mrtvých těl. Vešel do první 

laboratoře a ukázal na nízkou dřevěnou lavici. 

„Odpočiň si. Budeš potřebovat všechny zbytky svých sil.“ 

Ace neprotestoval. Boj s cizincem byl krátký, ale zanechal na jeho těle bolestivé následky. 

A jak si dobře uvědomoval, další bolestivé chvíle ho čekají při srovnání se s vlastní 

psychickou slabostí. Ztráta celé posádky v boji s jediným tvorem, vypadajícím jako jeden 

z nich, to bude pro jeho ego těžké sousto. 

 

PŘÍTOMNOST (ZEMĚ) 

„Eli, kdo je to?“ 

Andoriel se dívala na obrazovku počítače, kde se za její sestrou pohybovala zvláštní 

postava. Vysoká a nahrbená, jakoby se skrývala za vlastním ramenem. 

„Kdo?“ Eleanor se ohlédla, pak se podívala zpátky do kamery a usmála se. „Přestěhovala 

jsem se. To je jeden z mých spolubydlících. Je moc milý.“ 

Andoriel vyjekla, když sebou hlava sestry cukla. ‚Milý spolubydlící‘ jí dal právě pohlavek. 



„To je v pořádku,“ uklidňovala ji Eli. Všimla si, jak se Ája tváří vyděšeně. „Jeho projevy 

náklonnosti jsou sice trochu zvláštní, ale máme se rádi.“ 

„Rádi?“ Andoriel se pozorně zadívala na Eli a napadlo ji, že není sama, kdo má zřejmě o 

kolečko víc. Nebo divné přátele. „Dobře,“ zarazila další vysvětlování pohybem ruky. „Jsi 

dospělá a snad i svéprávná,“ usmála se, „takže ti věřím, když říkáš, že pohlavky od milého 

spolubydlícího jsou v pořádku. Jenom jsem tě chtěla ještě vidět.“ Nadechla se, aby řekla, že 

nejspíš naposledy, ale pak si to rozmyslela. Zamávala a po krátkém zaváhání přerušila 

spojení. Pohladila černý monitor v místě, kde byl Eleanořin obličej. 

„Sbohem, sestřičko,“ zašeptala si pro sebe. 

 

MINULOST 

Aermus zůstal stát uprostřed laboratoře. Zdánlivě si velitele nevšímal, ale dobře věděl o 

každém jeho pohybu, o každém jeho hlubším nádechu. Věděl, jak moc velitele zranil, a jak 

dlouho bude trvat, než se vzpamatuje z fyzických ran. Počkal až se Wraith usadil a 

s očekáváním vysvětlení na něho upřel pohled. 

„Za ta staletí, co existuješ – slyšel jsi někdy o Proroctví?“ začal Aermus trochu ze široka. 

„Myslíš Proroctví Osmi? Ano. Slyšel jsem o něm. Ale neviděl jsem ho ani nečetl.“ 

„Proroctví Osmi je jenom malá část celkového Proroctví. Jsem rád, že víš aspoň o jeho 

kousku. Bude se mi lépe mluvit.“ Aermus přešel k jednomu ze stolů a usadil se na něm. 

„V Proroctví je popsaný celý příběh. Ne jen těch pár zmínek o Wraithech, o kterých jsi 

slyšel.“ 

„Celý příběh?“ 

„Celý,“ nevzrušeně potvrdil Aermus, aniž by se obtěžoval bližším vysvětlením. Nebylo 

třeba. 

„Pokračuj,“ vybídl ho velitel. 

„Mnoho bylo za tisíciletí zničeno, ztraceno. A jenom málo z nás si pamatuje všechno. 

Nebudu ti vyprávět vše. Na to by tvůj celý život nestačil. Ale věz, že i ty máš v Příběhu své 

místo. Obávám se, že nezastupitelné.“ 

Velitel zvedl hlavu.  Tvář se mu stáhla do malého úsměšku. 

„Jak jinak,“ zašeptal si pro sebe. 

 

PŘÍTOMNOST (PEGAS) 

Wraithská loď pomalu plula vesmírem. Nebyl nikdo, kdo by slyšel divné zvuky ozývající 

se v nepravidelných intervalech z jejích útrob. Kontrolka sondy, která hlídala směr a polohu 

lodi vůči ostatním tělesům ve vesmírném okolí, se červeně rozblikala a automatická zpráva 

určená pro obyvatele Atlantis se začala přehrávat stále dokola. 

Velitel lodi se v hibernační komoře ani nepohnul. Sen o minulosti se blížil ke konci. 

Ten tvor vydávající se za Wraitha ho svým vyprávěním pobavil. 

„Musel ses zmýlit,“ řekl mu, když ovládl výbuch smíchu. „Žena. Lidská žena se 

stříbrnýma očima?“ Zavrtěl hlavou. „A to další, o čem jsi mluvil? Nepravděpodobné. Velmi 

nepravděpodobné.“ 

Cizinec se na něj vážně zahleděl. 

„Nepodceňuj, co jsem ti řekl. A buď rád, že já tomu věřím. Kdyby ne -.“ Věta zůstala 

významně viset ve vzduchu. 

Ace potlačil veselí. 

„Dobrá,“ přikývl. „Zapamatuji si tvoje slova. Ne všechno, co jsi řekl, se mi zdá možné, ale 

budoucnosti nikdo nedohlédne a stát se může cokoli. Promiň, že nevěřím tvému výkladu. 

Alespoň jeho části. Taková setkání si nedovedu představit. Ani jako začátek nové etapy 

vývoje, kterou mám zahájit právě já. Mimochodem, tomu jedinému, čemu bych byl ochoten 

věřit, je moje vědecká práce a účast na záchraně wraithské populace.“ 



Ace se odmlčel a zadíval se někam za cizincovo rameno. 

„Všechno ukáže čas,“ řekl si tiše sám pro sebe. „Zatím se musím spokojit s tím, že jsem 

zůstal naživu.“ Ušklíbl se. „Dovol mi jednu otázku,“ otočil se k cizinci. „Kdo jsi?“ zeptal se 

po jeho přikývnutí. 

„Jsem jedním z těch, kdo přetrvávají.“ Cizinec se zvedl a jeho vzhled se začal měnit. 

Nezůstal u jednoho tvaru. Vystřídal jich několik, než se před zaraženým velitelem znovu 

objevil v podobě Wraitha. „Dohlížíme na běh času. Pomáháme i zabíjíme,“ pokynul rukou 

směrem ke dveřím. „V těch nejnutnějších případech,“ dodal pod Wraithovým tázavým 

pohledem. „A teď,“ pokročil k veliteli, „ je čas.“ 

Ace se chtěl postavit, ale tělo mu ztěžklo. Usnul tak rychle, že ani nezaznamenal, jak se 

sesouvá k zemi. 

 

MINULOST 

Aermus se posledním pohledem přesvědčil, že velitel spí. Ve výklenku chodby přejel 

rukou po části zdi. Žena s dívenkou stály přitisknuté k sobě a dívaly se na něho s obavou. 

„Pojďte. Vrátím vás zpátky,“ pokynul jim k dalším lidem, které našel v lodi. 

Postavili se podle jeho přání k sobě. 

Aermus zavřel oči a zvedl ruku. Představil si náves. Když oči znovu otevřel, skupinka lidí 

byla pryč. Letmým dotykem mysli se ujistil, že žena i děvče jsou v pořádku ve svém domě. 

Tento svět si nemohl dovolit přijít o léčitelky. Zvlášť když ta nejstarší nedávno zemřela. 

Aermus se krátce zamyslel. Zkontroloval polohu wraithské lodi na orbitě a přenesl se na 

planetu. Soustava jeskyní hluboko v horách byla ideální pro jeho plán. Chvíli mu trvalo, než 

vytvořil jednoduché zařízení a uvedl ho do provozu. 

Na nejvyšší hoře se zadíval do nebe. Zařízení tvořilo štít neumožňující zjistit známky 

života. To samé zařízení kontrolovalo i portál do jiných světů a třídilo, kdo může vstoupit a 

kdo bude poslán jinam.  

Sklonil oči a přes rty mu přeběhl úsměv. Pokud má být tato planeta chráněna, pak je lepší, 

když to bude více způsoby. Sehnul se a zvedl ze země malou načervenalou ještěrku. Klidně 

mu seděla na dlani. Pohladil ji prstem po zádech. Ještěrka se trochu zavrtěla a přešlápla. 

Pohladil ji ještě jednou, položil ji zpátky na kámen a ustoupil. Ještěrka se začala zvětšovat. Na 

zádech jí ze stran popraskala kůže a vyrazila z ní malá blanitá křidélka. Rostla zároveň 

s ještěrkou, dokud před Aermusem nervózně nepřešlapoval několikametrový zlatorudý ještěr 

se složenými obrovskými křídly na zádech. Sklonil velikou hlavu a Aermus se dotkl jeho čela. 

Ještěrovi se zalesklo v zářivě zelených očích. 

„Řekni jim to,“ zašeptal Aermus. „Ukaž jim zařízení. A pomoz jim. Já odstraním 

současnou hrozbu.“ Pohladil ještěra po úzkém nose. 

Plaz se mu pod rukou zavlnil, roztáhl křídla a vznesl se nad pohoří. 

Aermus se za ním chvíli díval. Zlatorudý drak bude chránit černovlasou ženu i děvčátko, 

aby za čas mohly společně vychovat další z generace léčitelek. Ukáže jim zařízení v nitru hor 

a naučí je s ním zacházet. Inteligence a schopnosti, které mu předal, budou chránit léčitelky i 

planetu. 

 

PŘÍTOMNOST (PEGAS) 

„To je hrozné, co se tady děje,“ vzdychala Jennifer Kellerová a trochu ustrašeně se 

rozhlížela po lodi duchů. 

„Klid, doktorko,“ usmál se na ni John Sheppard. „Chcete pomocníka?“ zastavil se nad 

panelem ovládajícím hibernační komory. 

„Pomocníka? Myslíte, že by bylo dobré ho vzbudit? Co když...?“ Jennifer se zatvářila 

nerozhodně. 



„Bez obav. Jestli bude třeba, postarám se o něj.“ Ronon vytáhl svou zbraň a letmým 

pohledem zkontroloval, jestli je nastavená na zabití. 

John se s otázkou v očích podíval na doktorku. Po jejím váhavém kývnutí spustil proces 

buzení. 

 

„Máte pro mne lék?“ Ace se přidržoval stěny a s tichou nadějí se díval do tváře lidí, kteří 

ho obklopovali. 

„Bohužel,“ zavrtěla doktorka hlavou. „Ale pracujeme na tom. Rodney?“ otočila se 

k doktoru McKayovi. 

„Jo. Pracujeme,“ zavrčel Rodney. Ani nezvedl hlavu od notebooku. 

„Tady,“ pokynula Jennifer k dalšímu počítači, „jsou naše poslední výzkumy. Našli jsme 

chybnou sekvenci, která způsobuje tu… zrůdnou nemoc. Ale k nápravě máme zatím dost 

daleko.“ 

„Dost daleko?“ otočil k ní oči Wraith. 

Jennifer polkla. 

„Dobrá. Zatím jsme nepřišli na to, jak ji vyléčit,“ připustila. „Ale snažíme se. Kdybyste 

nám pomohl,“ na chvíli se odmlčela, než pokračovala, „šlo by nám to rychleji.“ 

 

„Ztratili jsme dalšího!“ zavolal mezi dveřmi John a následován Rononem zmizel zase 

v nitru lodi. 

Ace zvedl hlavu od displeje. Tázavě se podíval na Rodneyho. 

„Pobíhají tady členové tvé bývalé posádky,“ zamumlal doktor. „Dělají potíže. Už zabili pár 

našich vojáků.“ Vrhl po Aceovi krátký postranní pohled. „Jak se cítíš?“ 

„Dobře,“ zahučel Wraith. Otočil se k dalšímu panelu a nohy pod ním podklesly. „Ale měli 

bychom s tím pohnout,“ dodal se zamračením, když se narovnal. 

Rodney na to neřekl nic. Jenom občasné podezřívané šlehnutí očima směrem k Wraithovi 

naznačovalo, že s obavou čeká na první příznaky změny Ace na jedno ze zombie, která se 

zjevovala po celé lodi. 

 

PŘÍTOMNOST (ZEMĚ) 

Andoriel chodila po městě, ve kterém na Zemi žila. Zjistila, že některé věci jí v galaxii 

Pegas opravdu nechybí a chybět nebudou. Přelidněné ulice, netrpělivost a nesnášenlivost. 

V mnoha ohledech to bylo horší než wraithské útoky. 

Přistihla se, že se usmívá. Stála na náměstí pod jezdeckou sochou dávného panovníka a 

představovala si nálet Šipek. Za pár okamžiků by vyčistily většinu zalidněného prostoru a 

zanechaly za sebou vyděšené ticho. 

‚Už jsem pryč moc dlouho,‘ povzdechla si pro sebe. Zvedla před oči papír se seznamem 

institucí, které ještě musí navštívit. 

 

MINULOST 

Aermus stál na můstku wraithské lodi. Obě ruce měl položené na ovládacím panelu. 

„Tak, kam tě pošlu?“ ptal se polohlasně. Na blízké obrazovce se začaly zobrazovat 

jednotlivé sektory galaxie. Aermus se usmál. 

„Tam,“ řekl důrazně a zavřel oči. 

 

Zlatorudý drak zvedl hlavu k obloze. Nad mraky vytušil příliv energie zakončený 

duhovým bleskem. Hrozba, která do té doby visela na nebi, zmizela. 

Ještěr naposledy zakroužil nad vesnicí a pak se snesl na první malou mýtinu blízkého lesa.  

Věděl, že ho tam černovlasá žena brzy najde. 

 



 

 

PŘÍTOMNOST (PEGAS) 

„Moje loď?“ zeptal se Ace. Ležel na ošetřovně Atlantis. Cítil, jak se postižená tkáň snaží 

prosadit, a bylo pro něj stále těžší se ovládat. 

„Už není,“ pokrčil rameny Sheppard. „Měli jsme co dělat, abychom přežili. Loď se 

rozpadla na kusy po nárazu na vodní hladinu.“ 

„A moje posádka?“ ptal se Wraith dál. Věděl, jaká bude odpověď. Přesto to chtěl slyšet 

nahlas. 

„Nepřežili. Ani jeden.“ Plukovník ho nenechal na pochybách. 

Ace koutkem oka zahlédl doktorku Kellerovou. Byla skloněná nad stolkem se 

zdravotnickým materiálem a po posledních Johnových slovech sklopila hlavu ještě níž. 

„Chápu.“ Wraith na okamžik zavřel oči. „A co bude se mnou?“ pokračoval v dotazech. 

„To,“ John se s bezradným výrazem otočil k Jennifer, „to zatím nevíme.“ 

„Pořád se nám nedaří najít protilátku,“ povzdechla si doktorka a přistoupila k nim. 

„Nevzdáme to,“ povzbudivě položila Wraithovi dlaň na hřbet ruky. 

Pohlédl tím směrem a přes rty mu přeletěl náznak úsměšku. 

„Máte štěstí, že je mé ovládání pod kontrolou“ zašeptal. „Kde je?“ podíval se na Johna. 

„Myslíš Andoriel?“ ujistil se Sheppard. „Má dovolenou. Je na Zemi.“ 

„Chtěl byste se rozloučit!?“ vydechla Jennifer. Ruce už měla bezpečně chované v kapsách 

svého pláště. „Bylo by možné…?“ otočila se k plukovníkovi. 

„Ne, doktorko. Ještě jsem to nevzdal,“ zarazil ji Ace. „Ještě pořád mi zbývá jedna 

možnost. Pokud mě necháte projít vaší Branou na planetu s brouky, kterým říkáte iratusští.“ 

„To ti nemůžu slíbit,“ zamyslel se John. „Ale přednesu tvůj požadavek. A podpořím ho.“ 

„Tím chcete říct, že byste je nechal, aby se na vás – ale to je nebezpečné!“ Doktorka se 

tvářila vyděšeně. 

„Nebezpečnější než tady? Když nenajdete lék, budete mě muset zabít. Jaký je v tom 

rozdíl? Léčba brouky je nebezpečná, ale zatím se to jeví jako jediné východisko.“ Wraithovi 

se v očích mihnul posměch.  

Jennifer se na něj pozorně zadívala. Věděla, že dlouho už odolávat nebude. Nemoc ho 

dostihne a všichni budou v nebezpečí. 

„Dobrá,“ obrátila se k Johnovi. „I já jeho požadavek podpořím.“ 

 

MINULOST 

Wraithská loď se vznášela v odlehlé části galaxie. 

Aermus naposledy procházel její chodby. Po zabité posádce ani několika lidech zbavených 

energie nezůstala žádná stopa. Wraithský velitel seděl zády opřený o stěnu na můstku. Ještě 

stále spal. 

Aermus se nad ním sklonil a přejel mu prsty kolem levého oka. 

„Hvězda,“ zašeptal. Na bílé kůži čela a tváře Wraitha vystoupily černé linie. Spojily se do 

ostrých hrotů hvězdice a vytvořily kolem oka výrazné tetování. 

Ace se pohnul. Ruce mu zacukaly a pootevřel ústa v hlubokém nádechu. 

Aermus ustoupil a zvedl oči k obrazovce. 

„Právě včas,“ pokračoval v samomluvě. 

Z hyperprostoru se vynořil wraithský křižník. Zbytky jeho posádky se marně snažily udržet 

loď pohromadě. Zdánlivě opuštěný Úl jim připadal jako zázrak. Záchrana na poslední chvíli. 

Poslední energii Wraithové použili k otočení křižníku pryč od nalezené lodě. 

Přistávali ve stíhačkách v hangáru Aceovy lodi a na monitorech viděli, jak se jejich křižník 

rozpadá. Nedošlo k žádnému efektnímu výbuchu plnému ohně. V jednom okamžiku se 



vesmírem vznášelo poškozené plavidlo a ve druhém z něj zbyly jenom trosky neurčitých 

tvarů, které putovaly různými směry. 

Aermus zmizel, jakmile se od křižníku odpoutaly první Šipky. Když přistávaly, Ace 

otevřel oči. Svoji novou posádku přivítal už ve stoje uprostřed můstku. Rozdělil úkoly a 

Wraithi z křižníku je bez zaváhání začali plnit. 

 

PŘÍTOMNOST (PEGAS) 

Mezigalaktický most už dávno nefungoval. Daedalos Andoriel vysadil na planetě s Branou 

hned na kraji galaxie Pegas a letěl na průzkum, jehož smysl Ája tak docela nepochopila. A 

také jí to bylo jedno. Chtěla zpátky do Města. 

Na Atlantis byla noc. V centrální místnosti zůstala jenom minimální obsluha. Jennifer měla 

službu na ošetřovně. Andoriel se tam hlásila hned po příchodu. 

Doktorčino vyšetření bylo krátké. Ale informace, které z ní padaly, byly pro Áju matoucí, 

nepochopitelné a deprimující. 

Jennifer pokračovala v líčení nedávných událostí i cestou do Ájina pokoje. 

Andoriel spustila velkou tašku z ramene a pomalu ji položila na podlahu. Sedla si na postel 

a kývla doktorce do křesla. 

„Začni, prosím, ještě jednou a od začátku. Wraith zkoušel náš retrovirus. To vím. Řekl mi 

to. Ukázal. První výsledky byly více než slibné. A pak?“ 

„Byl tady,“ zopakovala Jennifer. „Odešel na planetu s iratuskými brouky. Od té doby jsme 

od něj nedostali žádnou zprávu. Nejsem si jistá, jestli -,“ zarazila se. Nechtěla Áje říct 

všechno najednou, ale slova z ní vypadávala sama rychle za sebou, dokud nezbyla žádná, 

která by se dala použít. 

Jennifer řekla všechno, co věděla. 

„Děkuji,“ zašeptala Andoriel po dlouhé odmlce. „Teď si potřebuji odpočinout. Dobrou 

noc.“ Lehla si a otočila se k doktorce zády. 

Doktorka Kellerová tiše vyšla z pokoje. 

„Dobrou noc,“ zašeptala zavřeným dveřím. 

 

MINULOST 

Arel přecházel po mramorové podlaze podzemního sálu sem a tam. Nevšímal si výskání a 

cákání z jezera. Aermena a pár dalších na sebe vzalo podobu vodních živočichů a hráli si 

v horké vodě plné vzduchových bublinek. 

„Konečně,“ řekl a otočil se čelem k chodbě vedoucí na povrch. 

Aermus se na něj zadíval s otázkou v očích. 

„Trvalo ti to déle, než jsem čekal,“ oslovil ho Arel. „Neposlechl jsi,“ pokračoval přísně. 

„Jeden přežil. Jsi si jistý, že je planeta v bezpečí?“ 

„Jsem,“ řekl prostě Aermus. „Ten tvor si nepamatuje polohu planety, u které jsme se 

setkali. I kdyby tam někdy zabloudil, nepozná ji. Je tam -“ 

„Já vím,“ zarazil ho Arel. „To zařízení je na hranici jejich chápání, ale zvládnou ho. 

S malou pomocí, kterou jsi jim tam nechal.“ 

Aermus mlčky sklonil hlavu. 

„Vrátil ses!“ Aermena k němu přiběhla. S pobavením si prohlédla jeho podobu. Ještě pořád 

vypadal jako Wraith. Pod jejím pohledem se zahalil svým obvyklým tyrkysovým pláštěm. 

„Linie bude zachována,“ pokynul jim Arel a zmizel v jedné z bočních chodeb. 

„Povedlo se,“ usmál se Aermus na svoji sestru. 

„Byla by škoda, kdyby ne,“ vrátila mu úsměv a táhla ho k hraně vodní hladiny. 

 

 



69. Staré pověsti wraithské 11 : O odchodu z planety 

Nadine poposedla na židli. Nedokázala chvíli vydržet v klidu. Celou Atlantis vibrovala 

nervozita z několika paralelních dimenzí, kde Wraithové nečekaně zaútočili na Zemi. Každý 

ve Městě podvědomě čekal, že se to stane i v této realitě. 

Nadine si nenamlouvala, že jim se to přece stát nemůže, i když, po pravdě řečeno, tak trochu 

doufala, že by na nějaký útok mohli přijít včas. V žádné jiné navštívené dimenzi nebyly na 

Atlantis knihovnice. A už vůbec ne někdo, kdo by se tak výrazně zapsal do některé wraithské 

mysli, jako Andoriel. 

Nadine se pousmála. Andoriel mohla být, jaká chtěla, na Acelynn prostě nemá. Acelynn byla 

tou nejvýznamnější osobou v celé historii wraithské rasy. Vyvedla je z okraje smrti k 

takovému rozvoji, před kterým utekla i ta nejsilnější rasa v celé galaxii Pegas. 

Bylo načase napsat poslední z pověstí. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O odchodu z planety 
 

Acelynn zvedla ruku k hlavě a zase ji nechala klesnout. Pořád ještě si nezvykla, že se její 

dlouhé platinové vlasy zkrátily sotva na pár centimetrů a místo vodopádu, který se jí rozléval 

po zádech a při každém pohybu házel zlaté odlesky, jí krátký porost hlavy trčel do všech 

stran, jak ho pořád projížděla prsty. 

Skláněla se nad kokpitem nejnovějšího jednomístného stroje a pozorovala bílé ruce svého 

pomocníka. Právě se mu podařilo umístit projektor napojený na všechny systémy. Poslední 

přístup byl zaktivován a Tamás se podíval na Acelynn. Chtěl vědět, jestli prověří projektor 

sama, nebo to přenechá v jeho rukou až do konce. 

„Pokračuj,“ pokynula mu Acelynn. Zapletla si za zády prsty do sebe, aby odolala touze 

Tamásovi pomáhat a nedočkavě očekávala jeho poslední pohyb. 

Antamasetal zvaný Tamás se zlehka dotkl nenápadného ovladače. Průhledný pás s výraznými 

údaji o stroji i jeho okolí na první pohled připomínal skleněnou desku, ale byl to hologram 

přesně kopírující zatím neexistující průzor. 

„Acelynn,“ hlesl Tamás. V tom slůvku se mísila touha a strach. Touha vyzkoušet ten úžasný 

nový stroj jako první a strach z toho, že bude odmítnut. 

Antička se na něho zadívala dlouhým hodnotícím pohledem. Byl jedním z nejmladších 

obyvatel Nové Veitony a na jakékoli technologie se vrhal s takovým zápalem, které lehce 

nakazilo i ostatní. 

Acelynn se posledních pár desetiletí učila nejenom nepodlehnout depresi ze samoty, ale také 

se musela začít mnohem lépe ovládat. V antické společnosti byla jednou z mladých, které byl 

díky její bystré mysli nějaký ten výstřelek odpuštěn, ale na Nové Veitoně si nic takového 

dovolit nemohla. Čas dělila mezi práci, odpočinek a dlouhé procházky Protilehlými horami. 

Na svých toulkách potkávala velké kočky s černými a žíhanými kožichy. Měla je ráda. A 

kočky jí tolerovaly, když zjistily, že s ní nemusí vést boj o potravu. Na místa, kde pravidelně 

lovily, se Acelynn vydala jenom jednou. Stačil krátký pohled na vybrané kočičí menu a celou 

cestu zpět do jeskyní utíkala, jako by jí za patami hořelo. Hmyz snášela jenom po částech v 

laboratorním prostředí. 

„Tak dobře,“ souhlasila váhavě. „Ale až zítra,“ dodala hned, když zahlédla zlatý svit v 

Tamásových očích. 

 

Stroj měl elegantní protáhlý tvar. Tamás už ani nevěděl, kdo ho jako první nazval Šipkou, ale 

to jméno se k němu hodilo. Díky povrchové úpravě organické hmoty se Šipka leskla v 



zapadajícím slunci. Ta tenká blanka, kterou byla potažena, dala malému vývojovému týmu 

pod vedením Acelynn nejvíc práce, ale každý okamžik stál za to. Vždyť tento stroj mohl létat 

nejenom nad povrchem planety, ale také ve vesmíru. Motory zatím neměly dostatečnou 

výkonnost na delší lety a nadsvětelný pohon byl ve stádiu několika náčrtků a prvních rovnic. 

Tamás jako první zkušební pilot vlastnicky položil ruku na trup stroje a s trochou přezíravosti 

si prohlédl ty čtyři nové, které měl naučit létat. 

Acelynn počkala na jeho první slova a zmizela v jeskyních. Byl trochu nafoukaný, ale začal s 

výkladem správně – od všeobecného shrnutí k jednotlivým aspektům létání až po v celku 

běžné i nepředvídané výjimky. 

Acelynn běžela dobře známou chodbou na místo, kde v posledních letech vystála důlek. Za 

poloprůhlednou blanou organické hmoty tam odpočíval Elard. Položila dlaň, kde věděla, že se 

skrývá jeho tvář, a šeptem mu sdělovala nejnovější informace. „Uvidíme se. Už brzy,“ 

skončila po pár minutách monologu. Nechala váhavě klesnout ruku a pomalu se vydala 

zpátky do laboratoří. Cestou se zastavila v rozlehlé hale, kde pár techniků pod vedením Dina 

připravovalo komponenty pro mnohem větší loď. Pro tak velkou loď, která by mohla odnést 

všechny obyvatele Nové Veitony pryč z tohoto místa. 

Din si při práci tiše vrčel. Nebylo to tím, že by byl rozzlobený. Naopak. Měl tu práci rád. 

Něco mu rostlo pod rukama a mělo to svůj zvláštní účel. Každý den přišel za Acelynn s 

novým nápadem na úpravy a většinu hned realizovali. 

Jednotlivé části velké lodě vynášeli ven na velkou skalní plošinu a tam práce pokračovala. 

Sestavovali ji s péčí a zaujetím pro každý detail. 

Dva roky jim trvalo, než velkou loď dostavěli ke své spokojenosti. Pět pilotů na malých 

strojích mezitím trénovalo a pilovalo své umění. Tamás mezi nimi stále vynikal a všichni 

ostatní piloti bez váhání souhlasili s tím, aby první let velké lodi vedl on. 

Tamáse už jeho přezíravost dávno přešla. Pokud neseděl v kokpitu Šipky, zkoumal teorii 

létání ve vzdušných proudech nad planetou a studoval hvězdné mapy. 

 

Acelynn procházela právě dokončenou velkou vesmírnou lodí a rukou přejížděla po její stěně. 

Světla zářila načervenalou září, která byla důsledkem jejich zabudování přímo do organické 

hmoty. Pod nohama se jí objevila hustá bílá mlha. Acelynn se usmála. Na tento nápad přišel 

Din. Organické struktuře na povrchu planety stačila vlhkost ve vzduchu, ale ve vesmíru se 

vodní páry nevyskytují v takové koncentraci, aby to pro loď mělo nějaký význam. 

Rychlým krokem mlhu rozvířila. Vzpomínala na Dina. Asi se tvářila nechápavě, když za ní 

přišel s tímto nápadem. Teď jí připadal dokonalý. Loď měla pro svou vlastní potřebu vhodné 

mikroklima, díky kterému mohla částečně regenerovat ve vesmíru. Nemusela při každém 

poškození hledat nejbližší vhodnou planetu na přistání a opravy. 

Ještě jednu věc Acelynn hlídala nad rámec běžných kontrol – motory. Ať trysky, podsvětelné 

nebo hyperpohon, u každého s největší pečlivostí zkoumala, jaký vliv na ně bude mít místní 

slunce. Nechtěla znovu čekat hodiny a dny na návrat lodě a mít strach, jestli nedopadla stejně 

jako Solaray a Nausicaa. Základ pro veškerý pohon sice vzala z antických znalostí, ale snažila 

se, aby se každý z motorů dostatečně přizpůsobil místním podmínkám. Proto stále ještě nebyl 

plně funkční hyperpohon. Prototyp vznikl hned zpočátku stavby velké lodi, ale Acelynn se 

stále nedařilo zprovoznit ho tak, aby po každých několika světelných letech nemusel být 

zastaven kvůli regeneračnímu procesu. Nadsvětelné motory byly tak choulostivé, že by bez 

odpočinku zničily celou loď. Díky Dinově nápadu s vodní párou alespoň nemusela loď 

pokaždé k regeneraci motorů přistávat. I tak bylo takové omezení doletu a prodloužení každé 

cesty pro Acelynn nepřijatelné. Din i Tamás ji museli dlouho přemlouvat, aby dala souhlas k 

zabudování toho nedokonalého pohonu na prototyp velké lodě. Nakonec souhlasila s tím, že 

jejich výkon prověří při krátkém letu. Pak se rozhodne, jestli se je budou pokoušet upravit 

nebo vymyslí úplně nový způsob pohybu v subprostoru. 



 

Din naposledy procházel celou novou loď. S hrdostí se dotýkal neviditelných spojů, otvíral a 

zavíral dveře, dokud se nedostal do řídícího centra. Zarazil se u vstupu. 

Acelynn stála opřená o ovladač pohonu a zamyšleně se dívala na naskakující údaje. 

„Je všechno v pořádku?“ zeptal se Din. Měl Acelynn rád. Ne. Uctíval ji jako bohyni, která se 

k němu snesla z nebes a dala mu tu nejkrásnější náplň života. Stavbu vesmírných lodí. 

Acelynn se k němu otočila. 

„Všechno je v pořádku,“ potvrdila. Tento živočišný druh dělal tak málo chyb, že ji to 

překvapovalo i po mnoha letech strávených mezi nimi. 

„Tamás se už nemůže dočkat,“ usmál se Din. „A já také ne,“ doplnil hned. Věděl, že na první 

cestu poletí společně s nejlepším pilotem. Kdo jiný by měl při prvním letu kontrolovat novou 

loď, než ten, kdo ji postavil? 

 

„Elarde, vyšlo to. S tím hyperpohonem sice ještě budeme muset něco udělat, ale Din už staví 

novou loď. Prohlásil, že mu občasná regenerace nevadí. Tamásovi prý také ne. Když 

vymyslím něco nového, nebudou se bránit, ale touha po vesmírných letech je silnější než 

drobné nepohodlí, jak to hezky nazvali.“ Acelynn seděla u lůžka, kde se Elard zotavoval po 

probuzení z hibernace. Držela doktora za ruku a vyprávěla mu o všem, co se za roky jeho 

spánku na Nové Veitoně přihodilo. 

„K čemu nám budou lety vesmírem?“ zeptal se Elard. Už věděl, že poslední královna - 

Wraitha – stále přežívá. Ukrytá v několika vrstvách organické hmoty odpočívá a čeká na 

zázrak, který by jejímu rodu dal možnost pokračovat ve vývoji. 

„I tady by bylo řešení,“ řekla Acelynn váhavě. Dlouho bojovala sama se sebou, než se 

rozhodla, že Elardovi popíše své poslední pokusy na Nausicae. Wraithi, jak jim začala říkat 

podle označení jejich královny, byli podle ní přátelští a vysoce inteligentní. Nechtěla před 

nimi tajit ani tuto možnost záchrany. Měli by mít šanci rozhodnout o svém osudu sami. 

Elard pozorně vyslechl celý monolog Acelynn. Trochu ho zaráželo, že ani ona netoužila 

prozkoumávat zbytek planety. Zůstala v Protilehlých horách a starala se o Wraithy jako – 

Elard se usmál, když mu došly Acelynniny důvody. Starala se o Wraithy jako o svoje děti. I 

nové jméno jim dala. Už nebyli Veitoňané z podivné sekty. Oddělili se od svého původního 

rodu a díky nečekané a dlouhé návštěvě z hvězd se z nich stali Wraithi. 

Poslední část vyprávění Acelynn ho přinutila nakrčit čelo přemýšlením. Původně chtěl hned 

zpočátku její řešení odmítnout, ale pak si uvědomil, že na to nemá právo. O takovém zásahu 

musí rozhodnout někdo jiný. 

„Zeptám se na to Wraithy,“ řekl po krátkém zamyšlení. Už mu ani nepřipadalo divné, že 

Wraitha nepřijala žádné jméno. Zůstala poslední a ponechala si pouze označení toho, čím byla 

– potomek Verthy v mírně pozměněném tvaru. 

 

„Má paní, jsme připraveni.“ Elard se skláněl nad ležící královnou. 

Nechala se probudit hned, jakmile bylo nové sérum připraveno. Předtím dala jenom 

slábnoucím hlasem povolení k dalšímu výzkumu směrem, který ani jednoho ze tří 

zasvěcených nenaplnil nadšením. 

Elard a Acelynn pracovali půl roku na sporné naději k přežití Wraithů. 

Acelynn mezitím dohlížela na stavbu nových lodí i Šipek a také na výcvik pilotů. Dělala to v 

podstatě zbytečně a věděla o tom. Tamás i Din byli více jak schopni zastat veškerý dohled nad 

pracemi i výcvikem sami. 

Jediné, co se stále nedařilo, bylo vyladění hyperpohonu tak, aby nepotřeboval zastávky na 

regeneraci. Každý pokus o udržení nadsvětelné rychlosti po celou dobu letu měl za následek 

přetížení až k hranici výbuchu. Když se jim při třetím pokusu kontrola vymkla z rukou a loď 

opravdu vybuchla i s druhým nejlepším pilotem Rekanem, přestali pokoušet osud. Tamás to 



Acelynn přišel říct se vší opatrností, které byl schopen. Nechtěli další nebezpečné úpravy. 

Byli spokojeni s motory takovými, jaké pro ně navrhla. 

Wraitha otevřela oči a zadívala se na Elarda. 

„Vyzkouším to sérum sama,“ řekla pevným hlasem. „Nechci se dívat na další -,“ zarazila se s 

pohledem do zelenkavých očí Acelynn. „Budu první. Zachráním nás nebo zemřu. Je to pro mě 

poslední šance,“ zašeptala a sklopila oči. Cítila, jak její síly každým okamžikem ubývají. 

Acelynn se nad ní sklonila a vzala ji za ruku. Elard se pootočil, aby vzal aplikátor s ostrým 

hrotem. 

„Nevíme, za jak dlouho začne látka působit,“ řekl, než zabodl hrot královně pod kůži. 

Wraitha ležela se zavřenýma očima. Pořád svírala Acelynninu ruku. Hlasitě vydechla a tělem 

jí zacukalo. 

Elard se poplašeně zadíval na Acelynn. Ta jenom pokrčila rameny. Nevěděla, jak má královna 

správně reagovat. 

„Ano!“ vykřikla Wraitha náhle a vztyčila se vedle lože. Jednu ruku zvedla nad hlavu a druhou 

stále držela Antičku. „Cítím sílu,“ řekla dutým hlasem. „A také velký hlad.“ Podívala se před 

sebe a vztyčená ruka jí pomalu klesla. „Velký hlad,“ zopakovala. 

Acelynn se nenápadně snažila vykroutit ze sevření, které hrozilo, že jí rozdrtí dlaň. Královna 

si jejího úsilí ani nevšimla. S očima upřenýma do její tváře si ji přitahovala blíž. 

„Ne!“ vydechl Elard. Pochopil, co královna zamýšlí, a snažil se jí v tom zabránit alespoň 

slovy. Věděl, že je mnohem silnější než on. 

Jeho protest zůstal bez odezvy. 

Královna si přitáhla Acelynn k sobě a hladově k ní přisála dlaň. 

Antička se bránila, dokud jí síly stačily. Netrvalo dlouho, než jí tělo povolilo a ona se 

sesunula ke královniným nohám změněná k nepoznání. Z krásné ženy na vrcholu sil zůstala 

vysušená mumie bez života. 

„Co jsi to udělala!“ rozkřikl se Elard na Wraithu. 

Otočila se na něho s nepřítomným pohledem. „Brzy budu potřebovat další,“ řekla klidně po 

chvíli uvažování. „Vydáme se do vesmíru hledat vhodnou potravu. Zanedlouho nás bude víc. 

Mnohem víc. Všechno bude snazší. Teď máme práci.“ Velitelsky pokynula k místu, které 

bylo odedávna určeno k pokusům o reprodukci wraithského národa. 

Elard sklonil hlavu. 

Wraitha mu položila ruku na rameno. „Oběť té ženy nezůstane zapomenuta. Sám budeš moci 

vybrat jedince z nového pokolení, kteří dostanou její jméno. Ti už Novou Veitonu nebudou 

znát. První, co uvidí, budou hvězdy kolem vesmírné lodi.“ 

Doktor se na ni smutně podíval. Nechtělo se mu vysvětlovat, že pro něj Acelynn znamenala 

víc než jenom chytrou cizinku, která jim z nějakého důvodu pomáhala. Beze slova se otočil 

naznačeným směrem a vykročil tvořit pro Wraithy nový svět. 

 

Nadine se zamračila na vzniklý text. Wraithi sice opustili Novou Veitonu, ale příběh se jí zdál 

neúplný. Ještě jednou prošla vyprávění a přes rty jí přeběhl malý úsměv. Ne všichni 

Wraithové opustili Protilehlé hory. Proto se jí zdála pověst nedokončená. Musí ještě napsat 

dodatek, kde se zakončí a uzavře celý příběh o vzniku a pobytu Wraithů na planetě. 

 

Uběhla staletí. Na Nové Veitoně zůstával jenom tým mistra Dina a každý rok skalní masiv 

Protilehlých hor opouštěl jeden Úl pro nové královny. Nákladní a dopravní lodě různých 

velikostí technici sestavovali na požádání a téměř nedokázali pokrýt poptávku po Šipkách. 

Acelynn Dinovi chyběla všemi možnými způsoby. Zpočátku se práce zastavovaly na několik 

dní, kdy se každý z týmu snažil najít řešení vzniklého problému, a Din mezi zuby drtil kletby 

na vlastní neschopnost. Sedal na místě, kde se Acelynn zdržovala nejvíce a snažil se přivolat 

jejího ducha a požádat ho o pomoc. 



Seance se mu nepodařila, ale v nejhorší krizi se objevil Tamás. Přinesl nové zprávy o 

rozšíření Wraithů, nové postřehy a zkušenosti z létání a také nový pohled na neřešitelný 

problém. Práce mohly pokračovat. 

Wraithové sílili a jejich území se rozšiřovalo. Ve vesmíru bylo mnoho obydlených planet, kde 

mohli sklízet potravu, a mnoho nových technologií, které mohli využít. Třeba ten zdroj 

energie z jedné z obsazených lodí. Měl tak silný náboj, že wraithští vědci začali 

experimentovat s klonováním. Počet Wraithů vzrůstal geometrickou řadou. 

„Máme nového nepřítele,“ oznámil Tamás Dinovi při jedné ze svých návštěv. 

„Antici!?“ vykřikl Din, když mu pilot vylíčil několik střetů. „To není možné. Pomohli nám. 

Acelynn nám pomohla víc, než kdokoli jiný. Musíte to ukončit. Uzavřete mír,“ nabádal 

Tamáse. 

Pilot jenom potřásl hlavou. „Už to zašlo příliš daleko. Válka je nevyhnutelná. Víš, co to pro 

tebe znamená.“ Vážně se zadíval na Dina. 

„Víc lodí,“ hlesl technik. „Víc práce.“ Zadíval se do údolí pod nimi. „Už dlouho se nám 

nepodařilo najít nové chodby a jeskyně s organickou hmotou. Zítra se má vrátit poslední 

pátrací skupina.“ 

Nové zásoby organické hmoty sice poslední pátrací skupina nalezla daleko a doprava byla 

složitá, ale materiálu bylo dost na několik let. Výroba lodí se zrychlila. 

Din pracoval bez přestávky. Nechtěl přemýšlet o tom, na co jsou lodě používány. Byl rád, že 

po něm královny nechtějí také zbraně. 

 

Kapitán středně velké antické lodi Dorias ukázal prstem na vzdálenou solární soustavu. „To je 

náš cíl. Souřadnice ukazují pohoří na čtvrté planetě.“ Podíval se na svého zbrojního 

důstojníka. „Máme náklad na palubě?“ zeptal se ho. 

Důstojník jenom přikývl. Dokázal ovládnout třas rukou, ale jeho tvář zůstala bílá napětím a 

strachem. Jenom on a kapitán věděli, co jejich náklad znamená. 

„Nastavte kurs a zapněte hyperpohon,“ řekl úsečně kapitán. 

 

Nad Novou Veitonou se otevřelo okno do subprostoru. Antická loď, která se v něm objevila, 

se ani nenamáhala dostat na oběžnou dráhu. Planeta byla ve správné poloze. Loď zaměřila 

dané souřadnice a vypálila. Hned nato se snažila otevřít okno ke skoku pryč, ale bylo pozdě. 

Zvláštní solární energie porušila a přetížila její systémy. Kapitán si ke vstupu do systému 

vybral dobu s největší sluneční aktivitou. Ve stejném okamžiku, kdy v oslnivém záblesku 

zmizela antická loď, zmizela na Nové Veitoně i velká část Protilehlých hor. Zůstal z nich 

jenom úzký pás kopírující mořské pobřeží. 

Celý Dinův tým včetně jeho samotného se nacházel v epicentru výbuchu. Přechod mezi žitím 

a smrtí nestačili ani zaznamenat. S nimi zmizela většina znalostí o stavbě a fungování 

wraithských lodí. 

Ticho po výbuchu se rozlilo po celé planetě. Zvěř se přikrčila a poplašeně se rozhlížela, odkud 

hrozí nebezpečí. Dvě velké rodiny horských koček se nechápavě dívaly do míst, kde měl být 

jejich domov. Zůstala po něm jenom nepříliš hluboká rozeklaná jáma. Malé hejno brouků ve 

zbytku Protilehlých hor lezlo přes sebe ve snaze o záchranu. Podařilo se jim najít úzkou 

štěrbinu ve skále, která jim poskytla útočiště při prvním nárazu žáru. Oheň se prohnal 

chodbami a vyrazil v dlouhých jazycích nad mořem. Zanechal za sebou jenom nepatrné 

zbytky původní fauny. Pár brouků a malý pahrbek organické hmoty. 

Náraz uvolnil cestu vodě nashromážděné v obrovském podzemním rezervoáru těsně pod 

jedním ze zbývajících nižších vrcholů. Malým pramínkem se voda prodrala na povrch a 

padala do nově vzniklé propasti. Život Velkého vodopádu právě začal. S přibývajícím věkem 

se bude rozšiřovat a voda stékající do rezervoáru z hranice věčného sněhu vyšších vrchů bude 

vodopád živit miliony let, dokud se skály nerozpadnou. 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nadine zvedla hlavu při signálu příchozí červí díry. Přišel právě v okamžiku, kdy udělala 

tečku za poslední větou dodatku wraithských pověstí a napadlo ji, že takto už by mohla být 

spokojená. Nebyla si jistá, jestli je to opravdu spokojenost, co cítí. Něco skončilo a nový 

začátek zatím nebyl v dohledu. Napadlo ji, že nový začátek by mohl nastat s nově příchozím, 

ať už je to kdokoli. Zvědavě vstala a šla se podívat, koho Brána přinesla. Kousla se do rtu. 

Brána přinesla Wraitha. Přesně toho Wraitha, na kterého si díky Andoriel vzpomněla, než 

začala psát poslední pověst. 

Příchozí vypadal unaveně a snad i trochu ustaraně. Nadine si nebyla jistá. Žádného Wraitha 

ve svém životě neviděla, pokud nepočítala instruktážní videa. Pečlivě se vyhýbala všem 

kontaktům s mimozemšťany kromě pár vybraných jedinců, jakými byli Teyla nebo Ronon. 

Sledovala, jak Wraith mizí v kanceláři doktora Woolseyho a neúspěšně se bránila pocitu, že i 

na jejich realitu přišla pohroma. Nebo nový začátek. 

 

 

 



Mimoňka k poslednímu SPW 

„Ano!“ vykřikla Wraitha náhle a vztyčila se vedle lože. Jednu ruku zvedla nad hlavu a 

druhou stále držela Antičku. „Cítím sílu,“ řekla dutým hlasem. „A také velký hlad.“ Podívala 

se před sebe a vztyčená ruka jí pomalu klesla. „Velký hlad,“ zopakovala. 

Acelynn se nenápadně snažila vykroutit ze sevření, které hrozilo, že jí rozdrtí dlaň. Královna 

si jejího úsilí ani nevšimla. S očima upřenýma do její tváře si ji přitahovala blíž. 

„Ne!“ vydechl Elard. Pochopil, co královna zamýšlí, a snažil se jí v tom zabránit alespoň 

slovy. Věděl, že je mnohem silnější než on. 

Wraitha k němu pomalu otočila oči. Doktor sledoval, jak se celá chvěje touhou po potravě a 

snahou se ovládnout. 

„Jinou,“ zašeptala sotva slyšitelně. „Jinou cestu.“ Slova zazněla hlasitěji a poslední wraithská 

královna se svezla k zemi. 

„Ne!“ vykřikla Acelynn a vrhla se k Wraithě. 

Královna ležela vedle lůžka bez života. Dlaň s nově otevřenou krmnou jizvou měla zaťatou v 

pěst. 

Antička u ní zůstala klečet se sklopenou hlavou. „Tohle se nemělo stát,“ zašeptala zničeně. 

„Všechno úsilí posledních let... proč jsme vlastně stavěli vesmírné lodě?“ Otočila oči plné slz 

k Elardovi. „Vaše naděje tady leží mrtvá.“ Ukázala na Wraithu a nechala pak svou ruku bez 

vlády klesnout. „Umřela poslední naděje,“ opakovala zoufale. „Už není jiná cesta. Ne pro vás. 

Ne pro nás.“ 

„Acelynn!“ Elard ji popadl za ramena a zatřásl s ní. „Zůstaň se mnou!“ poručil jí příkře. 

Antička zamrkala, jak se snažila vyhnat strnulost a zoufalství ze všech svých myšlenek. Žádná 

jiná cesta ji nenapadala. Žádná jiná cesta pro Wraithy nebyla. Žádná královna, žádné 

pokračování rodu, žádná králov... Acelynn znovu zamrkala. Pohled se jí stočil k 

laboratornímu stolu plnému vzorků. Vymanila se z Elardova sevření a vrhla se ke stolu. 

Opřela se o něj oběma dlaněmi a oči jí těkaly z jedné popisky na druhou. 

„Někde tady byla -,“ mumlala si pro sebe. „Musí tady někde být!“ rozkřikla se do prázdna. 

Elard se zvedl s královnou v náruči. Opatrně ji položil na prázdné lůžko, upravil její šaty a 

ruce jí složil na prsa. Jeho poslední dotyk bylo pohlazení pramenu vlasů na Wraithině skráni. 

„Byla jsi silná,“ zašeptal. „Silnější než všechno, co jsem poznal. Silnější než touha po životě. 

Odpočívej v klidu.“ 

Acelynn u stolu se hystericky rozesmála. „Můžeme pokračovat,“ trochu se zalykala a ruce se 

jí třásly tolik, že v nich nedokázala udržet nalezený vzorek. Jenom do něj strkala prsty, až se 

posunoval sem a tam. Trochu se uklidnila, když ji Elard přitiskl k sobě. 

Stál a držel ji, dokud se nepřestala třást a její dech se nezklidnil, a pak ještě dlouho potom, jak 

čekal, až i jeho pocit beznaděje a marnosti odplyne, a bude se moci podívat Acelynn do očí s 

klidem. 

„Na co jsi přišla?“ zeptal se pevným hlasem, trochu ji od sebe odtáhl, ale ruce jí ještě nechal 

na ramenou. 

Acelynn se pokusila o úsměv. „Vaše královny vznikly samovolně, ale jejich... dají se vytvořit 

uměle. Nebo tak nějak... Nechtěj teď po mně podrobnosti. Prostě můžu udělat novou 

královnu.“ Znovu se začala třást a rty se jí zkroutily tak, že doktor nedokázal poznat, jestli je 

to pokus o smích nebo o ovládnutí pláče. „Ani nebudete muset čekat, až vám vyroste.“ Za 

posledním slovem udělala jasnou tečku, aby Elard poznal, že víc už mu neřekne. Bez odporu 

odešel z laboratoře, když ho o to požádala. Lůžko, na kterém ležela poslední královna 

Wraitha, bylo opatřeno kolečky, takže ho jednoduše odvezl s sebou. 

 

„Doktore?“ ozval se od dveří laboratoře neznámý hlas. 



Elard se poplašeně otočil. Uběhlo už deset dní od chvíle, kdy se v té místnosti zavřela Antička 

Acelynn. Za ten čas ani jednou nevyšla. 

Teď byly dveře dokořán a mezi nimi stála – wraithská královna. 

Vypadala trochu jinak než Wraitha. Vypadala trochu jinak než Acelynn. 

Elard couvl, zakopl o kamenné sedadlo a těžce na něj dosedl. 

„Co jsi to udělala?“ vypravil ze sebe. 

Královna Acelynn se lehce usmála, zvedla si před ústa sevřenou dlaň, foukla do ní a zároveň 

ji otevřela směrem k doktorovi. Černala se na ní krmná jizva a hladově šklebila svoje okraje. 

„Okamžitě mi zařiď přísun potravy z nejbližší obydlené planety,“ přikázala Elardovi. Jeho 

dotaz ponechala bez odezvy. „Ihned!“ vyjela na něj, když se jí zdálo, že se zvedá moc 

pomalu. 

Doktor se rozběhl chodbami. 

„Tamási, znáš nejbližší vesmír?“ položil nejlepšímu pilotovi zbytečnou otázku, když konečně 

dorazil ke kamenné přistávací rampě. 

„Jistě,“ pokrčil rameny Tamás. „O co jde, doktore?“ 

„Potřebuju sem hned asi tři lidi z některé obydlené planety. Hned!“ 

Tamás se dál na nic neptal. Viděl sám, jak moc je Elard rozrušený. Nasedl do nové lodi 

určené k testovacímu letu a vedl ji kolmo vzhůru z dosahu Nové Veitony. 

 

„První várka kukel téměř došla svého vývoje,“ uklonil se Elard před královnou Acelynn. 

„Dobrá.“ Acelynn se zvedla ze svého křesla a pokynula doktorovi, aby šel první. „Půjdeme se 

podívat na naše děti,“ usmála se na něj, než se stačil otočit k odchodu. 

 

 



Mimoňka k mimoňce 

„Stáhněte se! Dozadu! Dozadu!“ plukovník Sheppard rozčileně zamával levou rukou za 

sebe. V pravé držel pistoli a nepřestával mířit na zatarasené dveře. Hlouček vyděšených lidí se 

přitiskl k zadní stěně. 

Rodney zuřivě tloukl do klávesnice nejbližšího terminálu. „Všechno je pryč,“ vrčel tiše. 

„Všichni jsou mrtví.“ Poslední slovo vypískl fistulí. „Ronon, Teyla, Woolsey, Jennifer - 

Jennifer zůstala na ošetřovně. Nechtěla odejít.“ Ruce mu bezmocně klesly. „Proč neodešla?“ 

zeptal se protější zdi. „Teď je taky…,“ Nedopověděl. Zamykací mechanismus dveří povolil 

pod náporem zvenčí. V rychlosti nakupený nábytek se rozletěl na všechny strany. 

Příchod Wraithů byl rychlý. Nevšímali si ran z Johnovy pistole, jen ho odzbrojili a 

pokračovali dál. Rodney nestačil ani vytáhnout zbraň a byl zbaven veškeré energie stejně, 

jako většina ostatních. Než se John vzpamatoval, zůstal naživu jen on a Andoriel. 

Wraithové je obstoupili a vytvořili uličku pro wraithskou královnu, které se podařilo dobýt 

Atlantis. 

Vešla a lehce pokývla hrdě vztyčenou hlavou na znamení spokojenosti. 

„Acelynn?“ řekl John. Vzpomněl si na vyprávění ze skal Nové Veitony. 

Královna se na něj podívala s mírným údivem. „Ty víš, kdo jsem?“ zeptala se. 

„Vím, kdo jsi byla.“ John se jí naléhavě díval do očí. „Víš to taky, Acelynn z antické 

průzkumné lodi Nausicaa? Byla jsi jednou z našich předků.“ 

Královna se na něj klidně dívala a čekala, až domluví. 

John se zhluboka nadechl a polkl. „Acelynn,“ zkusil to znovu. 

Ale královnina trpělivost neměla dlouhé trvání. Sklonila se k němu a v úsměvu odhalila 

špičaté zuby. „Asi jsi nepochopil, proč jsi ještě stále naživu,“ řekla mu tiše. 

„Acelynn,“ hlesl John. Viděl, jak se k němu blíží její hladová dlaň. Uvědomoval si, že ho 

nikdo nedrží. Je volný a mohl by se bránit, ale nedokázal se pohnout. Jeden z Wraithů mu u 

krku roztrhl uniformu. 

Královna spokojeně přimhouřila oči. Požadovala pro sebe ty nejsilnější jedince a její 

Wraithové je pro ni pečlivě vybírali. Věděla, že tento je poslední, ale na Atlantis jich už měla 

několik. Město bylo její. Mohla si dovolit krátkou konverzaci před konzumací. 

Chceš se dovolávat toho, čím jsem byla?“ zeptala se. 

John se na ni díval a zmlknul. To Acelynn vyprovokovalo k další řeči. 

„Myslíš, že se teď ve mně pohne svědomí? Před deseti tisíci lety jsem vyhnala Antiky z 

Pegasu. Kdyby neodešli, vybila bych je do posledního. Měla bych tě ušetřit proto, že jsi svou 

malou částí jedním z nich?“ Rozesmála se. „Jsi zábavný hlupák,“ prohlásila. „Vzala jsem si 

od nich všechno, co nám prospělo. Vy nám nemáte co nabídnout. Nemáte nic kromě svých 

životů, po čem bychom toužili.“ 

„Co sis od nich vzala?“ neodpustil si John otázku. Zachytil pohyb za královnou, a když se tam 

podíval, zjistil, že přišel další Wraith. „Todde?“ vydechl údivem. Vzápětí po něm prskl: „Tak 

to ty jsi je přivedl?“ 

Ace se na plukovníka sotva podíval. Sledoval svoji královnu. Pootočila se k němu a kývla k 

bledé Andoriel stále stojící napůl zapomenuta u zadní stěny. „Tam ji máš. Záleží jen na tobě.“ 

Acelynn pokrčila rameny, aby dala najevo, že osud jedné lidské ženy je pro ni naprosto 

nepodstatný. 

Andoriel sledovala Johnovy pokusy o - o co vlastně? Tvářil se tak zvláštně. Ája ten pohled už 

někdy viděla. Pokouší se ji svést, napadlo ji vzápětí. Přes rty jí přeletěl smutný úšklebek. 

Věděla, že John nemá šanci. Zadívala se na Wraitha, který se k ní blížil. 

„Nevíš, co jsem si vzala od Antiků?“ otočila se královna zpátky k Johnovi. „Znáš toho, kdo 

právě přišel. Říkáš mu Todd,“ ušklíbla se nad tím jménem. „Jeho jméno zní jinak. Je jedním z 



vyvolených. A díky ní,“ tentokrát se vědomě podívala na Andoriel, až se žena u stěny 

zachvěla, „víš i o rituálu tance smrti. To není smíření s odchodem. Je to příprava k 

povznesení.“ 

John se na Acelynn díval s rostoucí hrůzou. Královna spokojeně pokračovala: 

„Povznesení pro nás nic neznamená. Je to jen způsob, jak se vrátit zpátky. Postarala jsem se o 

to, abychom byli nesmrtelní mnoha způsoby. Nikdo nás nevyhubí.“ 

Plukovník znovu polkl. Napadlo ho, že stále ještě žije. Pořád je nějaká šance. Nějaká naděje 

na záchranu. Dokud bude královna mluvit… Možná četla jeho myšlenky, možná už řekla 

všechno, co chtěla, bez předchozího varování přitiskla dlaň k Johnově hrudi. Pod tím dotekem 

sebou zaškubal, ale zbavit se ho nedokázal. Život z něj pomalu unikal. 

Andoriel se letmo podívala na pozůstatek Johna Shepparda sesouvající se k zemi, a hned se 

zase otočila k Aceovi. Do svých myšlenek jí nepouštěl, přesto cítila jeho váhání. Ještě nebyl 

rozhodnutý, co s ní udělá. Už jen to, že si ji vyžádal pro sebe, považovala za dobré znamení. 

Pak si uvědomila, že zůstala sama. Opuštěný člověk uprostřed Wraithů. Co mohla očekávat, 

kdyby zůstala naživu? Dívala se do zlatých očí, o kterých se jí tak často zdálo, a věděla, jak 

dnešní wraithský útok na Atlantis skončí. 

Když jí Ace dal krátkým sklopením víček znamení, že je mu směr jejích myšlenek jasný, 

sotva znatelně se jí ulevilo. Se směsicí strachu a smíření se dívala na jeho pomalu se blížící 

dlaň. 

Atlantis ten den dostala novou paní. Paní, která měla dost síly ji udržet ve své moci, díky 

svým starým i novým genům a zkušenostem. 

 

 

 



70. Nepřítel zůstal doma 

 

 
 

1) Nečekaná setkání 

 „Přišel jsem vás varovat,“ Ace stál u Brány a díval se nahoru na ochoz, odkud na něj 

shlížel doktor Woolsey s Johnem Sheppardem. 

„Vidím, že ses zotavil,“ řekl John kysele. „Léčba byla účinná?“ 

„Skoro mě zabila, ale jsem takový, jaký jsem býval,“ vážně přikývl Wraith. Oči mu 

bloudily po lidech okolo. 

„Hledáš někoho nebo jsi nás přišel varovat?“ zeptal se John jízlivě. 

„Obojí,“ zahučel Ace. Ještě jednou přejel pohledem kolem sebe, než se zadíval na Johna. 

„Nejdřív to varování,“ řekl s drobným povzdechem a vydal se po schodech nahoru do 

kanceláře velitele základny na Atlantis. 

 

Zívla jsem. Už dva dny jsme s Erin luštily staré nápisy v zasypaných jeskyních opuštěné 

planety na okraji galaxie Pegas s nadějí, že se dobereme dalšího kousku Proroctví. 

Tentokrát se moje klaustrofobie projevila v té nejhorší formě. Několik hodin jsem 

proseděla schoulená do klubíčka a urputně se bránila pocitu, že se v uzavřeném prostoru 

dusím. 

Druhý den jsem sice byla v pořádku, ale texty, které jsme nacházely, mi pořád připadaly 

jako nesmyslné bláboly chorého mozku. Ani Erin v nich nedokázala najít smysl a četbu 

některých zvlášť bezvýznamných pasáží prokládala hlasitými českými kletbami. 

Naše vojenská ochranka se po propátrání dalekého okolí rozložila u jediného vstupu do 

chodeb a užívala si dlouhý odpočinek. 

Nadechla jsem se, rozhodnutá navrhnout návrat na Atlantis, který mi stále naléhavěji bušil 

v hlavě, když část chodby zahalila matná tyrkysová záře. Oddělila nás od hlídky u vchodu a 

každému vyčnívajícímu kamínku dala nový ostrý stín. Erin zvedla hlavu a rozhlédla se kolem 

sebe očima zamlženýma vzpomínkou. 



„Nemohu se zdržet,“ ozval se tichý hluboký hlas. „Musíte se hned vrátit. Všichni.“ Hlas se 

odmlčel a ještě tišeji dodal: „Počkám na tebe ve tvém pokoji, Erin. Pospěšte si.“ Poslední věta 

byla tak hlasitá, že mne zvedla z plochého kamene, kde jsem se předtím usadila. 

Záře zmizela. Stráž u vchodu si očividně ničeho nevšimla. 

Beze slova jsme obě dvě nacpaly věci rozházené po chodbě do batohů a téměř poklusem se 

vydaly k úzkému východu z podzemí. 

„Vracíme se,“ řekla jsem krátce veliteli týmu, který nás měl ochraňovat. „Ihned,“ dodala 

jsem důrazně, když se začal pomalu zvedat. 

„Tak moment,“ zavrčel. „Nejdřív nás tu necháte dva dny hlídat,“ znechuceně se podíval do 

podzemního labyrintu, „staré nápisy a teď máte najednou tak naspěch, jako když se má 

v příštím okamžiku otevřít jáma pekelná a všechny nás pohltit. Co se stalo?“ 

„Skončily jsme,“ pokrčila Erin rameny. „Není tu co objevit. Texty na stěnách nedávají 

žádný smysl. Práce ve Městě je důležitější, než toto tady,“ kývla hlavou do chodby za sebou. 

Na tónu jejího hlasu se mi něco nezdálo, ale dotazy na smysl těch nesmyslů na skalách 

jsem odsunula na dobu, kdy si budeme moci promluvit beze svědků. Věděla jsem, čí hlas 

v chodbě nás nabádal k odchodu. Erin mi o něm vyprávěla dost na to, abych poznala Strážce 

Marcuse. A také dost na to, abych bez zbytečných dotazů udělala, co po nás žádal. 

Netrpělivě jsme podupávaly, než se vojáci sbalili a všichni jsme se vydali k Bráně. 

 

Ace stál v rohu místnosti s rukama za zády a čekal, až lidem dojde závažnost situace, o 

které je právě informoval. Svůj podíl na ní nezpochybňoval ani neomlouval. To on si zahrával 

s retrovirem, který měl Wraithy pozměnit, na jeho příkaz ukryli všechna ZPM, ukořistěná 

replikátorům, k dalšímu použití pro wraithský výzkum, a byl to on, kdo uvěznil svého 

nejbližšího podřízeného a zástupce potom, co napadl Andoriel, a pak ho nechal uprchnout. 

Připravovaný wraithský útok na Zemi byl, byť nepřímo, jeho dílem. 

Doktor Woolsey seděl za stolem a mezi prsty v zamyšlení svíral tužku. John Sheppard 

přecházel sem a tam po místnosti a při každé otočce po Wraithovi zlostně šlehnul očima. 

„Chcete to zopakovat?“ zeptal se Ace. Jejich váhání s akcí na záchranu rodné planety mu 

připadalo jako projev slabosti a beznaděje. 

Richard Woolsey a John na sebe pohlédli. 

„Ne,“ řekl doktor. „Stráž vás odvede do vězení.“ Vstal a kývl na dva vojáky postávající za 

prosklenými dveřmi. 

Ace zvedl bradu. „Přišel jsem sám, dobrovolně a neozbrojený proto, abych vás varoval. To 

je vaše vděčnost?“ 

„Vděčnost?“ vyprskl John. „To ty jsi ukradl Moduly nulového bodu, díky kterým teď hrozí 

smrt všem obyvatelům Země. Ty jsi dal důvěru někomu, kdo ji při první příležitosti využil 

proti tobě. Ty jsi…,“ zarazil se, aby se zhluboka nadechl k dalšímu proslovu. Richard 

Woolsey toho využil, aby mu skočil do řeči. 

„Zkrátka vás nemůžeme nechat bez dozoru. Budete ve vězení do doby, než doktorka 

Kellerová zjistí, jak na tom jste zdravotně. Jistě ji bude zajímat úspěšnost léčby iratuskými 

brouky. Pokud to doporučí, můžete být potom převeden do zabezpečené místnosti bez mříží.“ 

Podíval se na Johna. „My se zatím pokusíme varovat Zemi a dohodnout nejlepší postup 

obrany před vaší vzbouřenou lodí.“ 

Ace otevřel ústa, aby jim znovu vysvětlil, že veškerá jejich obrana bude marná, pokud 

nezačnou jednat hned, ale zase je zavřel a odešel se stráží do suterénu. Cestou uvažoval o tom, 

jestli v té místnosti nahoře vůbec někdo pochopil, co znamená velký wraithský Úl 

zdokonalený a posílený energií ZPM. On sám nepochyboval o tom, že je v nebezpečí celá 

galaxie. A nejspíš ne jenom jedna. 

 



Spořádaně jsme prošli Branou na Atlantis. Erin na mě krátce pohlédla a loudavým krokem 

se vydala ke svému pokoji. Marcus tam na ni už jistě čekal. Já jsem s velitelem našeho 

doprovodného týmu šla podat hlášení Richardovi. Ani mě nepřekvapilo, že o naši zprávu 

nikdo nestál. Doktor Woolsey s povděkem zaznamenal, že jsme se vrátili z mise dřív, než 

bylo v plánu, a nemuseli nás volat, a dál se věnoval nějaké neodkladné činnosti, kterou jsem 

v tu chvíli nechápala. 

Než jsem došla do svého pokoje, Erin mi běžela naproti. 

„Je tady,“ vyhrkla bez dechu a ostře zatočila ke schodišti. Sbíhala dolů a netrpělivě se po 

mě ohlížela. Hodila jsem batoh ke dveřím svého pokoje a vydala se za ní. 

„Je tady?“ zamračila jsem se. Marcus neměl čekat v suterénu. Možná ho objevili a zajali, 

ale to jsem si nedovedla představit. Scházela jsem za Erin a přemýšlela, o kom vlastně 

mluvila. Zrychlovala jsem současně s tím, jak mi docházelo, že jistě nemluvila o Marcusovi. 

Než jsme dorazily k vězení, už jsme běžely vedle sebe. 

Voják přede dveřmi bez zaváhání otevřel a vpustil nás do prostoru se silnými mřížemi a 

silovým polem. To bylo vypnuté a klec dokořán. Jennifer Kellerová právě dokončila 

zdravotní prohlídku. 

„Jste v pořádku. Je z vás zase plnohodnotný Wraith,“ řekla s trochou smutku v hlase. 

„Žádná poškození, žádné následky. Ani stopa po účincích retroviru nebo po krmení brouků,“ 

povzdechla si. 

„Proč ten smutek, doktorko?“ zeptal se Ace posměšně. „Nejste ráda, že jsem přes všechny 

vaše snahy zdráv?“ 

Jennifer ustoupila a zavřela lékařský kufřík. „Jsem ráda,“ řekla rozpačitě. „A asi bych se 

měla omluvit. Opravdu jsem neměla v úmyslu vás nějak poškodit.“ Zvedla k Aceovi pohled. 

Přikývl. „Ano, doktorko, to vím.“ S očekáváním se na ni zadíval. 

„Tak dobře.“ Mezi obočím se jí objevila drobná vráska. „Doporučím vaše přemístění do 

něčeho vhodnějšího.“ 

Stála jsem mezi mřížemi a cítila, jak se mi neovladatelně třesou ruce. Sevřela jsem je 

v pěst, ucítila na rameni Erininu dlaň a s ní příliv energie, která mi dovolila klidně pozdravit 

doktorku a počkat, až odejde. Erin zmizela taky, ale to jsem už nezaznamenala. 

S očima přilepenýma k bledé tváři Wraitha jsem udělala pomalý krok, pak pár dalších. 

Zbývající mezeru dlouhým rychlým pohybem překonal Ace. Za zády jsem uslyšela varovný 

výkřik a cvaknutí natahované zbraně. Otočila jsem se a opřela se zády o Ace. Voják na stráži 

na mě mířil a tvářil se napůl vyděšeně a napůl překvapeně. Ještě jsem ho ve Městě neviděla. 

Zřejmě přišel s poslední várkou nováčků a jeho kolegové ho zatím nestačili seznámit 

s divnými situacemi, které ho na hlídce u vězení čekají. 

Na rameni jsem ucítila Wraithovy prsty. 

„Co to děláš?“ ozvalo se mi v hlavě. 

Voják si přitiskl komunikátor k uchu a se zmateným výrazem sklonil zbraň. Beze slova se 

otočil, zavřel klec, zapnul ochranný štít a odešel. Miniaturní vysílačku měl pořád přitisknutou 

k uchu a nechápavě potřásal hlavou. 

Nečekala jsem, až se za ním zavřou dveře. Otočila jsem se zpátky k Wraithovi a oběma 

rukama ho objala. Zavřela jsem oči a opřela si o něj čelo. Ace žil. Pocit úlevy byl tak silný, že 

se mi málem podlomily nohy. 

Nebyla jsem u toho, když ho Sheppardův tým našel napůl mrtvého po aplikaci lidského 

retroviru v rozpadající se lodi a s posádkou, která byla zčásti mrtvá a zčásti přeměněná 

v zuřivé zombie. Dokonce jsem nebyla na Atlantis, když se ho pokoušeli vyléčit, ani když mu 

dovolili odejít Branou, aby se pokusil uzdravit za pomoci iratuských brouků. V té době jsem 

dostala trochu z donucení další dovolenou a byla jsem poslána na Zemi. Sotva jsem vkročila 

zpátky do Města, špatné zprávy se na mě sesypaly jako hejno zuřivých vos a skoro mě 



ubodaly. Po svém návratu a vyslechnutí všech novinek jsem si přála jenom jednu jedinou věc 

– přála jsem si vidět znovu Ace a ujistit se, že je naživu 

„Přišel jsem si pro tebe,“ pokračoval Ace v telepatické komunikaci. „Loď je opravená a 

čeká na naší planetě.“ 

Zvedla jsem hlavu, abych mu viděla do očí. „Na naší planetě?“ Hlavou mi běžely planety, 

které jsme spolu navštívili, ale jeho myšlenka mě nenechala na pochybách. Velký vodopád, 

geopardi a iratusští brouci byli na prvním místě našich společných vzpomínek. Nová Veitona. 

„Malá dovolená by neškodila, co myslíš?“ V očích se mu zablesklo. „Navíc mám pro tebe 

připravené překvapení.“ 

„Překvapení?“ málem jsem vypískla nahlas. „Jak -?“ začala jsem se ptát, ale přerušil mě 

příchod tří vojáků. 

„Máme příkaz vás přemístit jinam,“ řekl jeden z nich. Zbraně drželi v pohotovosti, ale 

kožený poutací opasek k mé velké úlevě zůstal v zapomnění. 

Otočila jsem k Aceovi tázavý pohled. Jenom se usmál a vykročil z vězení. Šla jsem mu v 

patách a neodpustila jsem si drobný úšklebek na adresu doprovodu. 

 

Erin za sebou zavřela dveře a otočila se do pokoje. Marcus stál v rohu, kam na něj nebylo 

vidět z terasy, a usmíval se. 

„Potkali se?“ zeptal se celkem zbytečně. Erinin spokojený úsměv se trochu prohloubil, 

když přikývla. 

Došla k oknu na terasu a rychlým pohybem přes něj přetáhla závěs. Pohledem 

zkontrolovala, že je terasa opravdu opuštěná a zatáhla i zbytek závěsů. Ztemnělou místností se 

rozlilo namodralé světlo. Marcus pokročil do středu pokoje a natáhl k Erin ruce. Vstoupila do 

nich a pak se Strážci pověsila na krk. „Vím, co chystá,“ řekla. „Přečetla jsem si to těsně před 

odchodem z té planety.“ Položila si hlavu na Marcovo rameno. 

„Ano,“ řekl Marcus. „Je to zvláštní. Nikdy předtím jsem o něčem takovém neslyšel.“ 

Erin zvedla hlavu. „Podaří se to?“ 

Marcus pokrčil rameny a ohlédl se ke dveřím. Ace šel právě kolem a přes zbraně kolem 

sebe se po dlouhé době cítil zase spokojený sám se sebou. Při nebezpečné léčbě se znovu 

podíval do tváře věčnosti. Tentokrát ho ale nepřinutila k obřadnímu tanci. Uvědomil si, že jí 

dokáže zaplašit vzpomínkou na to, jak skončil jeho poslední pokus o rituál smrti. Sklopil 

pohled do Ájiných vlasů. Zářily zlatě a rudě, když stála před hořícím krbem ve zřícenině 

starého hradu. Znovu ho tehdy zachránila. Na krátkou dobu tam získal lidské pocity a ještě 

než ho opustily, ucítil na rtech její zoufalý polibek. Byl to jen okamžik, ale i teď ho 

vzpomínka na něj přinutila upřít oči k zemi. Nezáleželo na tom, co Andoriel říkala. Namluvila 

toho vždycky dost a dost. Záleželo na tom, co dělala. Co všechno byla ochotná udělat. A to 

mluvilo za všechna vyřčená i nevyřčená slova. 

Marcus se vrátil pohledem k Erin. „Všichni máme šanci,“ řekl tiše ale důrazně. 

 

 

 



02) Bláznivý nápad 

Vešli jsme do pokoje, kde kdysi dávno probíhala čtyřiadvacetihodinová zkouška 

ve wraithském sebeovládání. Vůbec se mi nechtělo Ace opouštět, ale v celém Městě jsem 

cítila napětí, a chtěla jsem zjistit, co se děje.  

„Musím jít,“ řekla jsem. 

Ace jenom přikývl a v rychlosti mě beze slov informoval o posledních událostech v jeho 

světě i na Atlantis. 

Zaťala jsem zuby a oči mi ztvrdly. Jak si něco takového mohl nechat tak dlouho pro sebe? 

„Ten zmetek,“ neudržela jsem se a procedila mezi zuby. Aceův bývalý zástupce mi 

znepříjemňoval život, co mu síly stačily, a strach z velitele dovoloval. Jakmile se dostal 

z vězení, kam ho velitel poslal, nemohl si nechat ujít příležitost a využil všechny poznatky 

Aceova výzkumu pro získání a upevnění vlastní pozice. Jak wraithské, pomyslela jsem si 

chmurně. 

Aceovy rty se stáhly v náznaku úšklebku. 

„Rozmyslela jsem si to,“ otočila jsem se k vojákům. „Ještě tu chvíli zůstanu.“ 

Podívali se po sobě, jako by něco takového očekávali a odešli. Mezi dveřmi se jeden z nich 

ohlédl. 

„Až budete chtít odejít, zaklepejte,“ řekl monotónně a zavřel za sebou. 

Otočila jsem se k Wraithovi a musela se ho znovu dotknout, abych se ujistila, že je 

skutečně živý. Zopakoval mi celou záležitost se svým zástupcem a přidal několik podrobností, 

při kterých mi přeběhl mráz po zádech. Třeba o tom, jak mu plně nabité ZPM zástupce sebral 

přímo před nosem, když zachraňovali skupinu zajatých Wraithů v zařízení Via dimidia. Ace si 

tehdy všiml bedny, kterou zástupce přepravoval do lodi osobně, ale nevěnoval tomu tolik 

pozornosti, jakou by si zasloužila. O dobrodružství s Ústavem Na půli cesty nevěděl nikdo z 

Atlantis. Ani já ne. Ale na vyprávění o dalších dobrodružstvích nebylo dost času. Bedna se 

ZPM zůstala zapomenuta a posléze, jak se velitel dozvěděl, ji zástupce uložil na tajné místo, 

kam shromažďoval i svoje ostatní poklady. 

Připadalo mi to zvláštní. Nikdy předtím jsem neslyšela o Wraithovi, který by 

shromažďoval něco jiného než potravu. Aceův pobavený výraz mi napověděl, že toho o 

Wraithech stále ještě nevím dost. 

„Doktor Woolsey a Sheppard už snad začali dělat nějaká opatření na záchranu vaší 

planety,“ vrátil se k posledním událostem. Vzal mé ruce do svých a odvedl mě ke křeslu. 

Usadil mě tam a ustoupil. Až tehdy jsem si uvědomila, že jsem se ho celou dobu nepustila. 

Tolik dotyků, to muselo Wraitha stát hodně přemáhání. 

„Věřím, že to zvládnou,“ poslušně jsem si složila ruce do klína a přitiskla je k sobě. „Teď 

mi ještě vysvětli, co znamenalo to tvoje – Přišel jsem si pro tebe?“ 

Zůstal stát u zdi, čelem ke mně. „Moje původní loď je konečně opravená. Potřebuji, aby 

ses na ni ještě podívala. Zdálo se, že si spolu rozumíte. Erin nás může doprovodit, aby ses 

necítila ohrožená.“ 

„Cože?“ tvářila jsem se asi dost nechápavě, protože si dovolil malý úsměv. „Necítím se 

ohrožená, a jestli chceš pozvat také Erin, nemusíš to omlouvat.“ 

„Dobrá. Zbývá ještě jedna drobnost. Jak se odsud dostaneme?“ 

K vymýšlení plánu na opuštění Atlantis jsme se nedostali. Přišel pro mě Evan Lorne. 

Potřebovali každého, kdo měl fungující antický gen, aby jim pomohl ovládat atlantská 

zařízení při boji se zdokonalenou wraithskou lodí. 

„Moment,“ vyhrkla jsem mezi dveřmi a otočila se zpátky. Jeden z mých bláznivých 

nápadů mi běžel v hlavě a nechával na Aceově tváři výraz pobavení, zděšení a nevěřícího 

úžasu. 



„Promysli to,“ řekla jsem nahlas, když jsem dokončila myšlenku, otočila jsem se a 

rozběhla se k určenému stanovišti. Cestou se mi ještě honilo hlavou, jestli jsem opravdu 

nejlépe zkombinovala užitečné s příjemným – záchranu Země a můj odlet na Novou Veitonu. 

Než mě major nechal na přiděleném místě, chytila jsem ho rukáv. „Proč nezůstal ve 

vězení?“ zeptala jsem se bez obalu. 

Evan se zarazil jenom na okamžik. „Přišel nás varovat. Nemusel. Ten pokoj je 

přizpůsobený už od – ty víš. Nikdo to neměnil. Hodí se.“ 

„Hodí se jako trochu lepší vězení, na kterém to není tak vidět,“ dořekla jsem za něj s 

úšklebkem. Kývl a zmizel za svými dalšími povinnostmi. 

Pod nohama jsem cítila chvění letícího Města. Vzneslo se nad planetu a vyletělo za 

wraithskou lodí, která se za pomoci velkého množství energie rekonstruovala a připravovala k 

přeletu z jedné galaxie do druhé. Když John chtěl, dokázal v antickém křesle zázraky. 

Potřebovali jsme je. Wraithská loď mohla být díky ZPM natolik silná, že jsem měla vážné 

pochybnosti o tom, jestli ji dokážeme zničit i za pomoci celé Atlantidy. Hlavním cílem bylo 

znemožnit jí let do Mléčné dráhy a k Zemi. S ničením wraithských lodí jsem měla málo 

zkušeností, ale někoho odlákat od původního směru, to mi šlo. 

 

Ace klesl do křesla, ze kterého vstala Andoriel, a podepřel si čelo dlaní. Její řešení bylo 

jasné, jednoduché a s největší pravděpodobností sebevražedné. A natolik vzdálené 

wraithskému myšlení, že mělo velkou šanci na úspěch. Už první proměnná v celém jejím 

narychlo vymyšleném plánu měla příliš mnoho otazníků. Wraith si nedovedl představit, že by 

se v tak vypjaté situaci někdo z velení Atlantis zabýval názory řadového člena expedice bez 

vojenských zkušeností. 

Vstal a začal přecházet po místnosti. Pominul vedení Atlantis a jeho souhlas s takovým 

řešením a zaměřil se na samotné provedení plánu. Sám pro sebe pochybovačně potřásal 

hlavou a každou chvíli mu přes rty přelétl úsměv. Andoriel měla vždycky nějaký bláznivý 

nápad a nikdy příliš neváhala s jeho uskutečněním. Vycházely. Možná proto, že nikdo nic 

takového nečekal. 

Zůstal stát čelem ke zdi a přemýšlel dál. Mračil se a polohlasně si mumlal nesouvislá 

slova. Po hlubokém nádechu se otočil ke dveřím a zabušil na ně. 

„Mám řešení!“ zavolal a počkal, až se před ním otevřely. 

 

Erin stála v hangáru u Jumperu a tiskla v prstech jeden z krystalů palubní desky tak silně, 

až začal slabě světélkovat. 

„Dávej přece pozor,“ zavrčel na ni Radek a vytáhl jí krystal z ruky. „Máš mi pomáhat a ne 

ničit, co se nám už podařilo opravit.“ 

„Promiň,“ zamumlala zmateně Erin a utřela si zpocenou ruku o kalhoty. Ještě pořád 

nemohla uvěřit, že Ace přistoupil na Ájin plán. Budou potřebovat pomoc, rozhodla se 

okamžitě. Hodně, hodně pomoci. Rozhlédla se po Jumperu, sebrala Radkovi krystal, otřela ho 

a dala na místo. Zasunula panel a položila ruku na ovládání. Vznášedlo bliklo, ozval se tichý 

zvuk motoru a všechny ovládací prvky se rozzářily. 

„Tak, to bychom měli,“ usmála se na Radka. „Co máš dál?“ 

„No,“ Radek Zelenka se rozpačitě podíval kolem sebe, „ještě jsou tu dva další s drobnými 

opravami, pak budu muset zkontrolovat přísun energie do štítu Města a vymyslet něco 

důraznějšího na tu zatracenou wraithskou loď.“ Podíval se po straně na Erin. „Potřebuješ jít, 

co?“ zeptal se bez obalu. Zvláštní schopnosti knihovnice měl možnost aspoň okrajově poznat 

při zkoumání tajné laboratoře antika Januse, kterou nazvali „Hračkářství“. Čtení myšlenek, 

telekinezi a další věci patřící spíš do seriálu „Faktor Psí“ ovládala bez nejmenších potíží. 

Nejvíc ho asi vyděsilo, když ji jednou přistihl, jak sedí v rohu místnosti na zdi až u stropu. A 

to, co předváděla její kolegyně a kamarádka Andoriel s tím Wraithem, bylo už úplně nad jeho 



chápání. Jakmile byli od sebe na vzdálenost půl míle, věděli jeden o druhém, jako by byli 

v jedné místnosti. Vůbec jim nevadilo, že jejich rasy jsou nepřátelé na život a na smrt. 

„Ne. Vlastně nepotřebuju odejít,“ řekla Erin pomalu a zkoumavě si prohlížela opravený 

Jumper. „Ale uvítala bych tvou pomoc,“ mrkla na Radka a znovu vytáhla desku s krystaly. 

Radek protočil oči a přistoupil blíž, aby viděl, co Erin potřebuje. 

 

Seděla jsem u jednoho z pultů v řídící místnosti a tiše skřípala zuby. Nervózně jsem 

podupávala nohou a vrčela na každého, kdo šel náhodou okolo. 

„Co je?“ vyštěkla jsem i na Richarda Woolseyho, se kterým jsem většinou vycházela 

velice dobře. 

„To snad není nutné,“ řekl mírně. 

„Promiň,“ povzdechla jsem si. „Pokusím se lépe ovládat. Co pro tebe mohu udělat?“ 

„Už jsi udělala,“ pousmál se. „Tvůj wraithský přítel nám předložil plán na záchranu Země. 

Prý jsi ho vymyslela ty.“ Tázavě se na mě zadíval. 

Zvedla jsem překvapeně hlavu. Ace stál opodál ve společnosti jednoho vojáka.  

„Nejsem si jistá způsobem provedení, byl to jenom nápad. Jestli s ním přišel Wraith za 

tebou, jistě ho promyslel do detailů,“ podívala jsem se na Ace. Kývl. Tvářil se spokojeně. 

Konečně mu na Atlantis začali důvěřovat takovou měrou, že jako stráž stačil jeden voják. 

S přemáháním jsem od něj odtrhla oči a otočila se zpátky k Richardovi. 

„Takže můžeme letět?“ zeptala jsem s nadějí v hlase. 

„Můžeme?“ zarazil se doktor. „Ach,“ vydechl potom, „zapomněl jsem, že Wraith nemůže 

řídit Jumper a jejich stíhačku nemáme. To trochu komplikuje situaci.“ 

„Proč?“ vrtěla jsem hlavou. „Myslela jsem, že je to jasné.“ 

„Byl bych raději, kdyby s ním letěl někdo -,“ Richard byl na rozpacích, jak se nejlépe 

vyjádřit. „Někdo, kdo má vojenský výcvik. Knihovnice přece jenom není nejvhodnější 

povolání pro válečné lsti. I když je to velice úctyhodné povolání,“ dodával honem. 

Začala jsem se smát. „Myslím, že už jsem snad prokázala schopnost nejen vymyslet 

válečnou lest dostatečně šílenou, aby vyšla, ale také ji provést.“ 

Richard se zarazil. Ace se jenom ušklíbl. Moje ‚válečné lsti‘ znal moc dobře. 

„Je tady ještě jedna věc,“ řekla jsem vážně. „Pokud budeme s Wraithem oba dva na 

jednom místě, nemůže velitel té vylepšené lodi odolat pomstě.“ Zadívala jsem se znovu na 

Ace. Přistoupil blíž. 

„To je pravda. Tvoje přítomnost na mojí lodi v pozici hosta pro něj byla nepřijatelná. 

Tehdy jsem toho využil k tvému rychlejšímu zvládnutí wraithského protokolu a v současnosti 

nám to také může pomoci.“ 

Richard se trochu ošíval ve Wraithově blízkosti, ale k panice měl daleko. Nedivila jsem se, 

že se necítí dobře. Při jejich posledním blízkém setkání se doktor Woolsey málem stal 

demonstrativním zákuskem na podporu žádosti o souřadnice planety se zařízením Attero. 

„Tak dobře,“ povzdechl si doktor a mávnutím ruky přivolal jednoho z vědců. „Nechte 

obsadit tuto pozici, slečna Norová dostala jiný úkol,“ řekl mu a bez ohlédnutí zamířil ke své 

kanceláři. 

Šli jsme s Acem za ním a beze slov probírali nastávající dobrodružství. Nepřekvapilo nás, 

že se k naší telepatické debatě přidala Erin a oznámila, že právě s Radkem upravují jeden 

z Jumperů, aby vyhovoval chystané speciální akci. 

Vešla jsem za Richardem do jeho kanceláře. Usadila jsem se do křesílka proti pracovnímu 

stolu a podívala se po straně na Ace. Stoupl za mě a s neproniknutelným pohledem se rukou 

krátce dotkl opěradla nad mým ramenem. Přesně podle wraithského protokolu. Ochrana 

důležité nebo svěřené osoby. Připomenutí, že je nablízku a připraven pomoci. Richard to 

sledoval se zájmem a bez připomínek. 



John Sheppard se vřítil do kanceláře. Dva kroky za dveřmi se zarazil a podezřívavě si nás 

změřil. S potřesením hlavy došel k doktorovu stolu a opřel se o něj dlaněmi. 

„Nemůžu nechat křeslo bez dozoru na dlouho. Za chvíli jsme na místě, kde by měla být ta 

loď. Pokud jsi tedy mluvil pravdu,“ šlehl po Aceovi pohledem. „Co máte tak důležitého?“ 

„Co třeba záchranu Země?“ neodpustila jsem si. Přes všechnu jeho snahu jsem Johna pořád 

neměla moc ráda. Ve zkratce jsem mu vysvětlila základní body dalšího postupu a dala mu je 

k uvážení. Za přimhouřenýma očima si zopakoval, co bylo řečeno, a zatvářil se spokojeně. 

„Dobrá. Tohle vypadá jako plán, pokud vyjde. Kdy budete připraveni?“ 

„Do půl hodiny. Ještě musíme prověřit a naložit Jumper,“ řekla jsem bez zaváhání. 

„Půl hodiny boje vydržíme.“ John se podíval na Richarda, otočil se a cestou ke dveřím 

kanceláře se už s někým domlouval přes komunikátor v uchu. 

„Takže jestli víte, co děláte, pusťte se do toho,“ řekl Richard trochu pochybovačně. 

 

 



03) Útok nebo útěk? 

Radek naposledy zkontroloval opravený Jumper včetně úprav, které se jim do něho s Erin 

za tu krátkou dobu podařilo nacpat. Zdroj lodičky byl nabitý na maximum. Erin obcházela 

hangár, otvírala všechny skříně s nářadím a dívala se do každé police. Ani ona sama nevěděla, 

co hledá, hnal ji jenom pocit, že musí zkontrolovat úplně všechno. Radek se otočil ve chvíli, 

kdy vyskakovala, aby viděla na hromadu rozbitých náhradních dílů, naskládaných až nahoře 

na vysoké skříni. 

„Tam je,“ vyhrkla po třetím skoku a začala se rozhlížet po něčem, na co by si mohla 

stoupnout, aby byla vyšší a dosáhla, kam potřebovala. 

„Tady,“ řekl a nohou k ní posunul kovovou bednu. Byla prázdná a určená právě pro takové 

případy. Ani Radek Zelenka nedorostl příliš vysoko a naučil se využívat všeho, co mu přišlo 

pod ruku, nebo vlastně pod nohy, aby zvýšil svůj dosah. 

Erin spokojeně vystoupila na bednu a začala se přehrabovat v harampádí. Několik menších 

kousků jí spadlo na hlavu a skutálelo se na zem, ale ani si toho nevšimla. Stála na špičkách, 

aby dosáhla až dozadu ke zdi. Konečně se jí podařilo sevřít prsty kolem žádaného předmětu. 

Škubala s ním, aby ho uvolnila. 

„Na ten jsme úplně zapomněli,“ zavrtěl Radek hlavou a vzal od ní vybitý zdroj do 

Jumperu. Rozhlédl se. Nechtělo se mu ještě víc vyčerpat už tak poloprázdné ZPM pohánějící 

Město, ale chápal, že se další zdroj energie bude na té děsivé misi hodit. Erin ho v krátkosti 

informovala o možnosti, jak zabránit Wraithům, dostat se k Zemi. Po jejím stručném proslovu 

přestal vzdychat nad nedokončenou prací a snažil se ze všech sil, aby byl Jumper vybavený 

vším, co si Erin vymyslela. 

„Tady je ta zásilka,“ ozvalo se u vstupu do hangáru. Dvojice vojáků postávala u vozíků, až 

do vratkého vrchu naložených bednami ze zbrojnice. 

„A to by mělo být všechno,“ oddechla si Erin. Sledovala, jak Radek nabíjí náhradní zdroj a 

ukazovala přitom vojákům, kam složit výbušniny. 

 

Seděla jsem v pilotním křesle Jumperu a přejížděla rukama po palubní desce. Radek s Erin 

mi dávali rychlé školení v nových funkcích. Radek mým směrem vrhal zoufalé pohledy a Erin 

se tvářila rozzlobeně. Nedostala svolení k účasti na misi. Těžko jsme mohly vysvětlovat, že 

v případě boje může vydat za pár vojenských jednotek. Zvlášť, když jsem vojenskou podporu 

na palubě Jumperu okamžitě a důrazně odmítla s tím, že pokud naše akce nezůstane do 

poslední chvíle tajná, nebude mít ani vojenská podpora žádný význam, a je zbytečné riskovat 

víc životů. 

Ace stál v zadní části Jumperu a čekal, až skončí moje školení. Zamyšleným pohledem 

přejížděl po bednách vyskládaných kolem stěn. 

Erin začala mít najednou naspěch a táhla Radka za sebou. „Už je nech letět. Vědí všechno, 

co se dá,“ vrčela na něj a tvářila se nepřítomně. Kývla na Ace s přáním hodně štěstí a Radek 

ho obešel uctivým obloukem. 

Ještě stále jsme s Erin neměly čas si promluvit o možných významech nápisů v jeskyních a 

právě to vypadalo, že se v její hlavě rodí nějaké další zajímavé myšlenky. Nikdy jsme neměly 

dost času. Byla jsem v pokušení začít Wraithům závidět dlouhověkost. 

Ace se za nimi ohlédl, než si sedl do křesla druhého pilota. Jumper se uzavřel a jeho motor 

začal spokojeně bzučet. 

„Tady Ája. Můžeme letět,“ řekla jsem zcela nepředpisově směrem ke komunikaci. 

„Máte zelenou. Hodně štěstí,“ ozval se hlas doktora Woolseyho. 



Usmála jsem se, pomalu zvedla lodičku nad zem a ostrým obloukem jsem vyletěla 

z hangáru a z ochranného štítu Atlantis. Naše rychlost se zvyšovala s každým metrem. 

Maskování jsem zapnula ve chvíli, kdy jsme se ocitli ve volném vesmíru. 

„Hezky od začátku,“ zabručela jsem si a podívala se po očku po Wraithovi. 

Přiblížení k nepřátelské lodi proběhlo bez nesnází. Ještě zdaleka nedosáhla plné kapacity 

svých možností. ZPM bylo připojené příliš krátce. Ani její senzory zatím nebyly schopné 

objevit náš maskovaný Jumper. Počkala jsem až vypustí další Šipky na obranu před antickými 

střelami, kterými je v pravou chvíli zasypal John z antického křesla, a vklouzla dovnitř lodi. 

Usadila jsem nás do odlehlé části přistávacích portů a otevřela dveře. Tichounce jsme si 

s Acem šeptali poslední pokyny. Telepatii jsme pro jistotu nezkoušeli. 

Zůstala jsem v Jumperu a dávala pozor na dění kolem. Ace odešel s náručí plnou výbušnin. 

Rozmístění náloží byla jeho práce. Nejlépe věděl kam s nimi, a po lodi se uměl pohybovat 

nenápadněji než duch. 

Neměli jsme v plánu okamžitě zničit loď výbuchem, ale zpomalit ji. S většinou hraček, co 

jsme dostali na Atlantis, bychom velké škody nenapáchali, ale na upoutání pozornosti stačily. 

A těžký kalibr jsme si nechávali na konečnou fázi. 

Trvalo dlouho, než Ace rozmístil všechny nálože podle svých představ, a několikrát se 

vracel pro další náklad. Zdálo se mi, že v nepřátelské lodi trávíme moc času a byla jsem stále 

nervóznější. Z poslední pochůzky se Ace vrátil později, než jsem očekávala. Zavřela jsem za 

ním dveře a tázavě se na něj podívala. Kývl a pokynul, že můžeme letět. Dálkové ovládání na 

odpálení první z obou druhů náloží bylo směšně jednoduché, až na jeden malý háček. 

Fungovalo jenom uvnitř wraithského štítu. Museli jsme se dostat až ke vstupu pro Šipky a 

odpálit výbušniny těsně předtím, než se ocitneme z dosahu signálu. 

Letka stíhaček právě vlétala do lodi. Propletla jsem se mezi nimi a řítila se k uzavírajícímu 

se vchodu. Věděla jsem, že se k němu nedostaneme včas. Ohlédla jsem se po Aceovi. Očima 

jezdil od zmenšujícího se otvoru na mou tvář a zpátky. 

„Chceš tu být věčně?“ zeptala jsem se nahlas. Po dlouhém šepotu zněl můj hlas ochraptěle. 

Před námi už byla jednolitá zeď wraithské lodi. Paprsky energie, vyslané z Jumperu, ji 

narušily. Vytvářely se na ní pupínky jako na spálenině. 

„Promiň, lodičko,“ vykřikla jsem a vypálila raketu. Zároveň s tím Ace zmáčkl dálkové 

ovládání a lodí otřásla série výbuchů. Ve stěně se objevil roztřepený otvor, ale rychle se 

stahoval a uzavíral. Vyklouzli jsme na poslední chvíli. 

Masa lodi se nad námi chvěla a natřásala. Využila jsem okamžiku, kdy obranné pole kolem 

ní vypadlo, a dostala nás z jeho dosahu. Obletěla jsem loď tak, abychom byli dobře viditelní 

sondami na trupu, které přenášely do lodi obraz okolního vesmíru, a odmaskovala Jumper. 

Otočila jsem ho k wraithské lodi zádí a zakroužila s ní, než jsem se rozletěla pryč. 

Ace seděl v křesle s očima napůl zavřenýma a rukama svíral opěradla. Právě kontaktoval 

svého bývalého zástupce a sdělil mu, kdo ho napadl. Po mé malé provokaci se mu rozšířily 

oči a neodpustil si postranní pohled. 

Nedbala jsem na to a snažila se dostat co nejrychleji pryč. Neměli jsme šanci odletět 

z dosahu lodních děl a také jsme to neměli v úmyslu. Táhli jsme tu horu za sebou jako na 

provázku. Podle Aceova výrazu byl jeho bývalý zástupce a vězeň rozzuřený na nejvyšší míru.  

Výbuchy směřovaly tak dobře, že poškodily některé základní lodní systémy. Doufali jsme, 

že jejich pravý účel – odlákat pozornost od několika „speciálních“ kousků – zůstal utajen, a 

při honičce se nám podaří zavést loď co nejdál od jejího původního kursu. Před cestou do jiné 

galaxie museli dát lodi čas na opravu a dokončení regenerace, tak proč toho nevyužít a 

nevypořádat se jednou provždy s nanejvýš otravným obědem a bývalým velitelem? 

Při složitých manévrech jsme mlčeli. Atlantis neměla náhradní Modul nulového bodu, 

který by mohla postrádat při svém letu ve vesmíru a boji s nepřátelskou lodí pro pouhý 

Jumper. Na hyperpohon jsme mohli zapomenout. Musela jsem zmobilizovat všechny síly a 



celou svou dovednost. John s městskou lodí podle naší dohody udržoval dostatečnou 

vzdálenost, aby pro wraithskou loď nebyl přímou hrozbou, ale zároveň byl tak blízko, aby 

mohl brzy zasáhnout v případě nejvyšší nutnosti. 

Ace seděl v křesle druhého pilota, svíral pult před sebou a občas poslal posměšnou 

poznámku k pronásledovatelům. Potřebovali jsme jistotu, že poletí za námi. 

Střela z nepřátelské lodi se otřela o náš bok a vybuchla tak blízko, že se Jumper celý 

roztřásl a řízení začalo vypovídat službu. 

„Do frelu!“ použila jsem svoji oblíbenou hlášku. 

„Náhradní zdroj?“ zeptal se Ace a vstával z křesla. 

Jenom jsem mávla rukou, ať sedí. „To zvládneme.“ Položila jsem obě dlaně na ovládací 

pult a zavřela oči. Wraithova varovného křiku jsem si nevšímala. Prsty mi kroužily po 

nerovném povrchu a váhaly nad každou prohlubní. Další střela nás těsně minula. 

„Takhle to nepůjde,“ řekl Ace klidně. „Otevři oči a podívej se před sebe.“ 

Oči jsem otevřela, ale stejně jsem nevěřila tomu, co před sebou vidím. Všechno 

vysvětlování a popisy mě nedokázalo připravit na zvláštní jev, který se vznášel ve volném 

prostoru před Jumperem. 

 

„Ahoj,“ řekla Erin vesele Áje a Aceovi. „Připravte se na malý skok.“ 

Hověla si v náruči vysokého muže. Jeho obrovská křídla je udržovala před Jumperem a 

oba dva je zahalovala jemná tyrkysová látka. Zřejmě je chránila před nepřízní vesmíru. 

Andoriel věděla, že ten okřídlený tvor je Erinin Strážce Marcus, ale právě zjistila, že si ho 

podle vyprávění představovala trochu jinak. Ne tak nebezpečně. Z Marcuse před Jumperem jí 

běhal mráz po zádech. 

„Ne!“ Ájin hlas zněl vyděšeně i v myšlenkách. „Wraithové musejí za námi, jinak bylo 

všechno zbytečné.“ 

„Samozřejmě, že musejí,“ potvrdila Erin nevzrušeně. „Marcus se o to postará.“ Otočila 

tvář ke Strážci. Něco jí tiše řekl. 

„Bude potřebovat trochu víc prostoru, otevřete mi zadní část.“ Erin s Marcusem zmizeli 

za Jumperem. 

 Andoriel se automaticky vyhnula další střele z wraithské lodi. Ace došel k přepážce 

uprostřed vznášedla, zavřel ji a vrátil se zpět do křesla vedle Andoriel. Zadní vchod se otevřel 

a zase hned uzavřel. Vzápětí se otevřela i přepážka uvnitř Jumperu. 

„Jsem tady.“ Erin se zastavila nad místem druhého pilota a významně zvedla obočí. 

Pohodlně usazený Ace se na ni zadíval bezvýraznýma očima. 

Andoriel hlasitě zaklela a otočila Jumper do vývrtky. Zaměřování Wraithů se lepšilo 

s každým dalším výstřelem. Erin vykřikla a ztratila rovnováhu. Díky pomoci Aceových paží 

nedopadla na středový panel, ale skončila s ním v křesle s výsměšně svítícíma žlutýma očima 

těsně před obličejem.  

„Takhle nás dostanou. Co ten Marcus dělá?“ řekla Andoriel a jednu ruku natáhla k Erin, 

aby jí pomohla vstát. 

„Už…,“ začala Erin, ale hned zmlkla. Prostor před Jumperem se začal chvět. Hvězdy 

ztratily pevné obrysy a staly se z nich barevné šmouhy, rozmáznuté na předním skle 

vznášedla. 

Andoriel obdivně vydechla, když se skvrny hvězd pohnuly, a než nabyly svůj původní tvar, 

změnily své pozice. „Kde to jsme?“ zeptala se a snažila se vyvolat potřebné údaje na displeji. 

Wraithskou loď měli stále za zády. Přestala střílet. I na její palubě zjišťovali, co se stalo. 

Jumper ani tak neměl šanci odletět mimo dostřel jejich děl. 

 „Nevíš?“ zeptal se Ace. Vstal a přešel k ní. Prstem ukázal na malý bod blízko středu 

obrazovky. 

Andoriel se na něj zadívala a přes rty jí přeletěl úsměv. „Doma,“ zašeptala si pro sebe. 



Erin hned využila situace a sedla si na místo druhého pilota. „Odpočiň si,“ řekla směrem 

k Áje. „Ráda si pohraju.“ Zhoupla Jumper vpravo a vlevo. „Pšš, pšš. Už nespinkej, děťátko, 

budeme si hrát s broučky,“ řekla jemně. 

Ace se zachytil sedadla, aby tentokrát on neskončil na klíně Andoriel, a sevřel ho ještě 

pevněji, protože další střela z wraithské lodi je zasáhla. K výbuchu nedošlo, ale energetický 

ráz vyřadil zdroj a Jumper přestal reagovat na ovládání. 

Andoriel se rozběhla dozadu. Wraith byl rychlejší. Než se tam dostala, měl připravený 

náhradní zdroj v rukou. Beze slov vyměnili vybitý zdroj za náhradní a vraceli se zpátky k 

Erin. 

„Dlouho nevydrží,“ informovala je klidně a provedla prudký obrat. Další střela je těsně 

minula. Za Erininými zády se ozval výkřik. Andoriel ležela mezi sedadly a Ace držel jednu 

její ruku zvednutou vzhůru jako hadrové panence. Pokrčila nohu v koleni, opřela ji o chodidlo 

a nechala a vytáhnout nahoru. Švihem stanuli s Wraithem proti sobě v dokonalém postoji pro 

tango. Ace ji trochu pootočil, Ája použila jeho ruku v pase jako oporu, zaklonila se a zvedla 

nohu do výšky. 

„Taneční kurzy pro pokročilé každé pondělí a středu od osmnácti hodin,“ řekla, když se 

postavila na obě nohy a pustila Wraithovo rameno. 

„Konec výuky, máme problémy.“ Erin zápasila s ovládáním Jumperu. 

Andoriel odklopila panely s krystaly a zase je hned vrátila zpátky.  Sedla si vedle Erin a 

rychle zadávala příkaz pro přistání na planetě, na kterou jí předtím upozornil Ace. 

„Neptej se,“ zavrtěla hlavou, když zachytila Erinin tázavý pohled. Polovina krystalů 

z panelu se výbojem roztavila. 

„Kdo nevydrží?“ chtěl vědět Ace. 

„Ten náhradní zdroj. Je poškozený a energie se do něj vejde jenom trochu. Na přistání by 

měl snad stačit.“ Erin se otočila v křesle a podívala se Aceovi přes rameno. „To je dost,“ řekla 

s úlevou v hlase. 

Marcus se na ni ze zadní části Jumperu zářivě usmál a potom se obrátil k ostatním. 

„Už jsi o mně slyšela,“ mírně se uklonil Andoriel. 

„A ty,“ zadíval se na Ace. „My dva se známe,“ řekl s trochou obdivu v hlase. 

„Ano.“ Wraithův hlas zněl chladně. „Vím, co jsi zač.“  

Dívky se po sobě rychle podívaly. Marcus a Ace se znají? To byla pro obě novinka. 

„Pozor!“ vykřikl Ace. 

Na wraithské lodi rozpoznali úmysl Jumperu přistát na planetě a spustili palbu ze všeho, co 

měli na palubě.  

„To bude těsné,“ řekla si pro sebe polohlasem Erin a pevně svírala antické ovladače. 

„Raději si sedněte,“ doplnila ji Andoriel směrem k Marcusovi a Aceovi. 

„A připoutat,“ neodpustila si Erin. 

S očima přilepenýma k obrazovce naváděly Jumper na nouzové přistání uprostřed lesa na 

planetě Nová Veitona. 

 

 

 



04) Boj 

Wraithská loď se držela těsně za námi i při vstupu do atmosféry planety. Všude kolem 

vybuchovaly střely a pohazovaly si s Jumperem jako na rozbouřeném moři. 

Ucítila jsem na rameni dotyk Aceovy ruky. Skoro jsem zapomněla na druhé dálkové 

ovládání. Vytáhla jsem ho z přihrádky po levé straně řídícího panelu a podala ho dozadu. 

Střelba z lodi za námi ustala, ale řítili jsme se k hradbě stromů jako projektil. Těsně před 

nárazem se nám s Erin víc silou vůle než zbytkem energie z náhradního zdroje podařilo pád 

zbrzdit. 

Jumper tvrdě dopadl mezi stromy. Náhradní zdroj stačil ještě na otevření dveří a ze 

vznášedla se stala hrouda kovu bez života. 

Šipky z wraithské lodi nám létaly nad hlavou a s každým přeletem vysadily další vojáky. 

Aceův zástupce se zjevně nechtěl své pomsty vzdát. 

Místo přistání nebylo pro boj nejvhodnější. Využili jsme chvíli času, než byli vojáci 

vyloženi a zorientovali se v novém prostředí, abychom se lesem přesunuli jinam. 

Erin s Marcusem se stáhli kousek nalevo od nás. Erin svítily oči vidinou boje. Její 

schopnosti byly v plné síle a kůže jí zářila v přítmí lesa. Vypadali s Marcusem jako dva 

ledové plameny. Stříbro s tyrkysem se při běhu míhalo a proplétalo tak rychle, že na první 

pohled mohli budit zdání lesního požáru. 

Ace mi svíral ruku a táhl mě za sebou. Zastavili jsme až mezi posledními stromy před 

rozsáhlou holou planinou. Na jejím okraji Šipky vysazovaly další a další wraithské vojáky. 

Všude kolem jsem viděla černé pláště a bílé vlasy nepřátelského vojska. Netušila jsem, že jich 

bude tolik. Rychlým pohledem jsem střelila po Aceovi. Zamračil se. Nelíbilo se mu, co jsem 

mu právě beze slov sdělila. Prudce zavrtěl hlavou. 

„O tom se nebudeme dohadovat,“ zasyčel a vedl mě dál. 

Věděla jsem, že v boji jsem nejslabší článek naší čtveřice, a nechtěla jsem, aby kvůli mně 

ostatní riskovali. Wraith vedle mě na to nehodlal přistoupit. 

 

Erin se držela mezi stromy poblíž Marcuse a představa boje jí vháněla adrenalin až do 

konečků rozechvělých prstů. Andoriel a Ace zůstali stát na okraji lesa. Erin cítila Ájinu 

nejistotu. Podívala se po Marcusovi. Soustředil se na pohyb nepřátelských Wraithů, ale 

zároveň natáhl ruku, aby se mohl dotknout jejího ramene. Než dotyk skončil, stiskla mu 

krátce prsty. 

Andoriel a Ace se přiblížili. Nenápadný pohyb Wraithovy hlavy navedl Áju přesně na 

místo, které jí určil. Erin si s uspokojením všimla, že bylo nejvíc chráněné. 

Kruh Wraithů kolem nich se začal uzavírat. Nepočítali je. Přicházeli stále noví. 

Ace podrážděně syknul a přikrčil se. Erin se na tváři objevil široký úsměv a Marcus stál a 

díval se do dálky, jakoby se ho blížící se nepřátelé vůbec netýkali. Andoriel cítila srdce bušit 

až v temeni hlavy. Otřela si zpocené ruce o vestu a pevněji uchopila pažbu revolveru, která jí 

stále klouzala v dlani. 

Wraithové zbraně nepoužili. Na dvě lidské ženy, nějakého křídlatce a odpadlíka jim podle 

jejich názoru stačila síla paží. Těšili se na boj. Navíc měli od svého velitele přísné rozkazy 

ohledně přežití nepřátel. 

Nejvíc se jich vrhlo na Ace. Jenom on podle nich představoval reálné nebezpečí. Wraith se 

mezi nimi prosmýkl a jednoho z nich odhodil na blízký strom. Toho, který se k němu snažil 

dostat zezadu, zastavila Andoriel kulkou do hlavy. 

„Z toho už se nedostaneš,“ zavrčela a znovu před sebe natáhla zbraň. Držela ji v obou 

rukách a pečlivě mířila na další wraithskou hlavu. 



Erin se vymrštila z podřepu a ve výskoku švihla nohama. Dva nejbližší Wraithové sebou 

trhli a hlavy jim klesly v nepřirozených úhlech. Dopadla na zem u stromu a rozběhla se po 

jeho kmeni vzhůru, aby vzápětí seskočila za zády dalšího nepřítele. Vzala jeho hlavu téměř 

něžně do dlaní a prudce s ní trhla. 

Andoriel vystřílela první zásobník a přikrčená v nízkém křoví ho rychle měnila za plný. 

Očima hledala další cíl. Z patnácti střel se trefila šestkrát. Zbylé kulky se neškodně zavrtaly 

do stromů v dalekém okolí. Vybírala pečlivě, aby nezranila své přátele. 

Kolem Erin se každou chvíli ozvalo zapraskání. Nebyly to rozšlápnuté větve, ale wraithské 

krky. Úsměv jí z tváře ještě nezmizel, ale její pohled ztvrdnul a oči jí zářily stříbrem. 

Ace se rychle pohyboval mezi vojáky a rozséval kolem smrt. Bledý obličej měl stažený do 

bolestné masky. Některé ze svých protivníků znal. 

Bojující zmrazil na místě táhlý výkřik. Jejich hlavy se otočily po zvuku a oči všech se 

rozšířily hrůzou. Marcus stál na svém původním místě. Lehce držel jednoho z útočníků za 

rameno a pod prsty mu praskaly silné wraithské kosti. Druhou ruku mu zabořil hluboko do 

hrudi. Wraith znovu vykřikl. Marcus povolil stisk. Bezvládné tělo se sesunulo k zemi na tři 

další, stejným způsobem zabitá. Marcus – Erinin Anděl strážný – stál a v ruce svíral škubající 

se černou věc. 

Andoriel se roztřásla. Už to viděla. Kdysi dávno ve svých představách držela stejnou 

tmavou hmotu vysoko nad hlavou a snažila se jí tancem vrátit život. Tenkrát se jí to povedlo. 

Rychle vyhledala očima majitele velkého černého wraithského srdce, které jí tehdy leželo 

v dlaních. Ace se po výkřiku také ohlédl, ale dál si Marcuse nevšímal. Využil zděšení všech 

okolo a rychlým plynulým pohybem se dostal z téměř beznadějného postavení. 

Erin se vzpamatovala první a zlikvidovala další tři Wraithy, než se probrali z ohromení. 

„Jste obě stejné,“ uslyšela Andoriel v hlavě. „Nevíte, s čím si zahráváte.“ Musela s Acem 

souhlasit. Přátelit se s někým, kdo se živil lidskou energií, bylo skoro stejné, jako přátelit se 

s někým, kdo trhal nepřátelům z těla ještě bijící srdce. 

„Máš pravdu. Nenávidím tě,“ zareagovala okamžitě a kulkou se trefila do oka Wraitha, 

který byl nejblíže Ace. 

„Taky tě miluju. A kdyby tě to zajímalo, jejich loď se rozpadá. Výbušniny, které jsem tam 

nechal jako závěrečné překvapení, se podařilo odpálit tak, že explodovaly při vstupu do 

atmosféry, a loď to ani přes dostatek energie nevydržela. Počáteční poškození byla dost vážná 

a teď nastal konec. Právě sem v Šipkách letí zbytek posádky. Nebudou se snažit loď zachránit. 

Všechno, co chtějí a potřebují, je na této planetě. Mají s sebou i  ZPM.“ Ace udělal půlobrat a 

bočním kopem zlikvidoval další útok. 

Nový přelet Šipek doplnil řady nepřátel. Wraithské stíhačky už se neměly kam vracet a 

jejich piloti s nimi začali přistávat na planině. Útok nabýval na síle. 

 

Erin se rozhlédla a hlavou jí blesklo, že se z toho nemohou dostat. Veškeré schopnosti a 

výcvik je nemohly zachránit před tak drtivou přesilou. Pořád měla kolem sebe prostor, pořád 

dokázala zabít každého nepřítele, který byl tak neopatrný, že se k ní přiblížil na dosah. Ale 

ztrácela cit v rukou. Síly jí začaly opouštět. Zpočátku litovala, že svůj oblíbený světelný meč 

nechala Rodneymu na Atlantis, ale ani s ním by nedokázali porazit drtivou přesilu, která se na 

ně valila. 

Marcus se po ní ohlédl. Ruce měl po lokty černé od wraithské krve a plášť potrhaný. 

Tmavé skvrny měl i na obličeji a po čele mu tekla velká černá kapka. Sám za sebe mohl říct, 

že větší zábavu si už dlouho neužil, ale v první řadě byl Erinin Strážce a musel ji chránit. 

Proto tady byl. Proto dneska bojoval. Ne pro zábavu, ale pro Erin. 

Andoriel nabíjela poslední zásobník. Útočníci ji zatím přehlíželi. Zatímco na Erin útočili se 

smrtelnou zuřivostí a na Marcuse sice s trochou respektu, ale stejně jednoznačně, jí a Ace si 



tolik nevšímali. Jediné, o co se snažili, bylo, aby je udrželi na místě, kde se právě nacházeli. 

Ace si toho všiml také a podezřívavě se rozhlížel kolem sebe. 

Zůstal stát a zvedl hlavu. „Otagari!“ vykřikl. Mávnutím ruky pootočil útočícího Wraitha, 

využil jeho původní rychlost a postrčil ho k nejbližšímu stromu. Wraith do něj narazil tak 

prudce, že zůstal ležet v jeho kořenech. 

„Otagari!“ znovu vykřikl Ace. „Ukaž se!“ 

Andoriel vystřelila a zaraženě se podívala na zbraň ve svých rukou. „Ještě jsou tam čtyři,“ 

zašeptala si pro sebe. Rázně zastrčila zbraň do pouzdra u pasu a vytáhla nůž. Vztyčila se a 

vykročila z křoví. První Wraith, který se jí odvážil napadnout, skončil s proříznutým hrdlem, 

dalšímu vrazila nůž tak prudce mezi žebra, že ho nedokázala vytáhnout. Odhalil zažloutlé 

zuby v úsměšku a odletěl, odmrštěn Aceovou paží. 

„Co si myslíš, že děláš?“ křikl jí do tváře. Sice na ně neútočili tak zuřivě a bez zábran, jako 

na Erin a Marcuse, ale bez podpory Ájina revolveru bylo mnohem těžší, držet si wraithské 

vojáky dostatečně daleko od těla. 

Erin při prasknutí dalšího krku bolestivě hekla. Měla pocit, že svaly na rukou i nohou na ní 

visí jako příliš prověšené mokré prádlo.  

Marcus byl v okamžiku u ní. „Je jich moc,“ řekl tiše a bez námahy vytrhl jednomu 

z útočících vojáků ruku z kloubu. 

„Jo. Moc,“ Erin se snažila popadnout dech, než se k ní přiblíží další. „Tak jim trochu 

probereme řady, ne?“ S námahou se narovnala a rozhlédla. 

„Ne,“ řekl Marcus stále tiše, ale důrazně. „Je jich prostě moc.“ 

„Přece to nechceš vzdát?“ V Erinině hlase byla znát panika. 

„Jsem tu proto, abych tě chránil.“ Marcus ohodil dalšího mrtvého Wraitha a objal Erin 

černým rukama v pase. „Drž se!“ Roztáhl křídla a vzlétl kolmo k nebi. 

Erinin výkřik se ztratil v mracích, zakrývajících slunce. 

 

Zvedla jsem hlavu a zahlédla tyrkysový stín. Mihnul se po nebi a zmizel za obzorem. 

Aceův výkřik mě vrátil zpět na zem. Zůstali jsme sami dva a on právě udělal chybu. Na každé 

ruce mu viselo několik Wraithů a pokoušeli se ho znehybnit. Vytrhla jsem pistoli a vystřelila. 

Jeden z vojáků padl s kulkou v hlavě. Bez rozmýšlení jsem vypálila i zbývající tři rány a 

mrštila tím zbytečným kusem železa do tváře nejbližšího Wraitha. Aceovy ruce ale drželo 

ještě příliš mnoho dalších a stále přibývali. Marně se cukal a snažil vyprostit. Po několika 

marných pokusech se hrdě narovnal a zůstal klidně stát. 

Už jsem neměla žádnou zbraň a tváří v tvář zajatému Aceovi mne opouštěla i veškerá 

naděje. Můj pokus o boj holýma rukama byl zmařen hned na začátku a po pár vteřinách jsem 

se ocitla ve stejně bezvýchodném postavení jako Ace. Věděla jsem, že mě sleduje. Zvedla 

jsem k němu oči a na tváři se mi najednou objevil úsměv. 

„Jejich loď se rozpadla?“ zeptala jsem se klidně. 

Ace neodpověděl. Vojáci nás oba dva otočili stejným směrem. Přicházel Aceův bývalý 

zástupce. 

Zůstal před námi stát a prohlížel si nás očima plnýma nenávisti. 

Aceova tvář se ani nepohnula. Mohla být klidně vytesaná z mramoru, rozdíl by nikdo 

nepoznal. Napřímila jsem se a vracela zástupci pohled se stejnou zatvrzelostí jako vždycky. 

Dobře jsem věděla, že podle wraithského protokolu ten, kdo v takovéto situaci promluví 

první, je považován za slabšího. Zachytila jsem Aceovu myšlenku a zarazila ho. 

„To je ale milé setkání,“ řekla jsem rychle sama. „Ale o to nejlepší jsi přišel,“ dodala jsem 

posměšně. 

„Mýlíš se,“ zasyčel Wraith a přistoupil ke mně. „To nejlepší nás všechny teprve čeká.“ 

Přejel mi nehtem po tváři. Cítila jsem, jak se mi na kůži otevírá rána, teplá krev mi stéká po 

bradě a kape do trávy přede mnou. 



„Připravil jsem se na tebe tentokrát ještě mnohem lépe, než při našem posledním setkání,“ 

pokračoval a zblízka si mě prohlížel. „Tak rychle stárnete,“ přehnaně si povzdechl a obrátil se 

k Aceovi. „Ještě pár let a neměl bys z ní vůbec nic. Jsou tak slabí,“ potřásl hlavou. 

„Opakuješ se,“ řekla jsem klidně. „Nebo jsi na tom tak špatně, že jsi začal zapomínat?“ 

Prudce se ke mně otočil. „Pamatuji se moc dobře na všechno. A na některé věci se 

pamatuji zvlášť. Žádný člověk mi nebude beztrestně odporovat. Aspoň ne dlouho,“ zvedl ruku 

a přidržel mi dlaň před obličejem. 

„Ale fuj!“ pokrčila jsem nos. „Mohl ses aspoň umýt.“ 

„Otagari,“ ozval se Ace. „Proč se bavíš s jídlem?“ 

Wraith na mě ještě chvíli zíral, pak stáhl ruku a pomalu se otočil k Aceovi. 

„Že to říkáš právě ty, veliteli,“ zavrčel. „Navíc – odkdy sdělujeme jídlu naše jména? Jsi 

stejně slabý jako oni.“ Kývl hlavou mým směrem. 

„Přesto jsi mě právě nazval titulem, Otagari. Svůj jsi ztratil. Jediné, co ti zůstalo, je tvoje 

jméno. Chceš přijít i o ně?“ Ace stál se zvednutou bradou a svrchu se díval na svého bývalého 

podřízeného 

„Já jsem nic neztra-!“ rozkřikl se Otagari, ale zarazil se v půlce slova. „Neztratil jsem 

vůbec nic,“ řekl tiše. „A získám ještě mnohem víc. Tvůj titul, tvoji loď a tvoji hračku.“ Přes 

rty mu přeběhl ošklivý úsměv. „Ano, ano. Vím, že je tvá původní loď tady. Už by měla být 

opravená. Jen, co to tady vyřídíme, najdeme ji a použijeme náš energetický modul. Ještě není 

příliš vybitý. Na let k těm bájným pastvinám bohatě stačí.“ Znovu přešel ke mně. 

Cítila jsem za sebou pohyb. Wraithští vojáci se přeskupovali a jejich sevření povolilo. 

Prudce jsem sebou škubla. Podařilo se mi vysmeknout se a setrvačností jsem padala na 

Otagariho. Za mnou zazněl varovný výkřik, projela mnou bolest a odnesla mě s sebou do 

bezvědomí. 

 

 



05) Otagari 

Erin se vzpírala v Marcusových pažích. Nebylo jí to nic platné. Ani s použitím svých 

schopností se nedokázala vyprostit ze sevření Strážce. Zoufalstvím a únavou se rozplakala. 

Přitiskla tvář na Marcusovo rameno a vzlykala mu do potrhaného pláště. 

Marcus trochu uvolnil sevření a pohladil ji po vlasech. 

„Nemohl jsem tě tam nechat. To nebyl tvůj osud,“ šeptal a stále ji hladil. 

„Ty nic nevíš!“ vykřikla mezi vzlyky. „Bylo to tam,“ promluvila tiše. „Všechno. Jestli Ace 

a Andoriel -,“ roztřeseně se nadechla. „Jestli zemřou, bylo všechno marné.“ 

„Co myslíš tím – bylo to tam?“ zeptal se Marcus. Pootočil hlavu a vybral pěknou louku 

s potokem pro přistání. 

Erin se ho pustila, jakmile se ocitla nohama na zemi. Otočila se k němu zády a odešla pár 

kroků k oválné písečné pláži u tůně, do které spadal malý vodopád. Rozhlédla se, přešla 

k blízkému stromu a posadila se pod něj. Marcus zůstal stát tam, kde přistál. 

S hlubokým nádechem se na něj Erin zadívala a začala vysvětlovat: „Existuje Proroctví. 

Jeho fragmenty jsou roztroušené všude po planetách této galaxie. Podařilo se mi pár kousků 

objevit a ten poslední jsem našla, když jsi nás přišel do jeskyní opuštěné planety varovat před 

wraithským útokem na Zemi. Byl o tomto boji. Proroctví se nikdy nevyjadřuje přímo, ale 

v podobenstvích, přirovnáních a náznacích. Nevím, jestli jsem ho pochopila správně. Pokud 

ano, musí Ace a Ája zůstat naživu, aby mohli zachránit Zemi a tím i dvě galaxie před vpádem 

wraithských hord. Ten, co jim velí, je nebezpečný. Nebezpečnější, než by se na první pohled 

mohlo zdát. A nejen, že Ace a Andoriel musejí přežít. Ještě tam byla ohledně nich další věc, 

které zatím tak úplně nerozumím.“ Sklopila pohled do trávy před sebou. „O nás tam byla taky 

zmínka,“ řekla téměř neslyšně. 

Marcus stál a s úsměvem se na ni díval. „Potřebuješ se vykoupat,“ pokynul k jezírku. 

„Cože?“ Erin zvedla prudce hlavu. 

„To, co jsi mi řekla, vím. Znám celé Proroctví i jeho různé výklady. Pravda je, že 

v současnosti jsi jedna z mála, která ho dokáže pochopit a zasadit do reálných událostí. Kdysi 

takových jako ty bylo víc, ale je to příliš dlouhá doba na to, aby si ji někdo pamatoval.“ 

„Tak jak jsi mohl? Jak jsi mě mohl unést uprostřed boje, když víš, co všechno je v sázce!?“ 

Erin se vymrštila a z očí jí zasvítila zloba. 

„Byla jsi u toho, když Andoriel Sheppardovi říkala, že si každý musí svoje bitvy vybojovat 

sám. My jim můžeme jenom trochu pomoci.“ Znovu pokynul k jezírku. „Čím dříve se očistíš, 

tím dříve můžeme letět dál.“ 

„Odletět?“ podezřívavě se na něj zadívala. „Abychom jim pomohli?“ ujišťovala se. 

Marcusovo přikývnutí jí stačilo. Nezdržovala se svlékáním špinavého oblečení. Tak, jak byla, 

skočila po hlavě do tůně. Věděla, že je hluboká hned od kraje. Poznala louku s vodopádem 

podle Ájina vyprávění. 

Sotva se vynořila z vody, mezi mraky se objevily sluneční paprsky a dopadly na její mokré 

vlasy. Spokojeně zatřásla hlavou a natáhla ruce k Marcusovi. 

„Koupel vykonána, teď je na řadě záchrana,“ řekla a přitiskla se k němu. 

Zářil čistotou a po stopách boje na něm nezůstala žádná památka.  

„Jak si přeješ.“ Marcus roztáhl křídla a vyletěl nad koruny stromů. „Podívej se,“ kývl 

hlavou před sebe. Přibližovali se k Velkému vodopádu. Vylétl trochu výš, aby se dostali na 

jeho hranu, a chvíli se vznášel na místě. 

Erin se naklonila a zadívala se do hlubiny pod sebou. Otřásla se. Tam dole to vůbec 

nevypadlo hezky. 

„Odkud se znáte s Acem?“ zeptala se. 

Marcus plachtil nad Jižním pohořím a blížil se k oceánu. 



„Kdysi jsme spolu bojovali,“ usmál se. „Byl to výjimečný protivník. Přemohl jsem celou 

jeho posádku, ale jeho jsem ušetřil.“ Sklopil k Erin oči. „Tehdy jsem si říkal jinak. Znám 

Proroctví a od té doby zná Ace jeho část také,“ uzavřel krátce. 

 

Wraithská loď usazená na skalním výběžku nad mořem, byla z výšky snadno rozeznatelná. 

Tmavá skvrna na blýskavém kamení. Marcus se snesl před vchod do skalní chodby a postavil 

Erin na zem. Rozhlédla se a prvním Wraithům, které uviděla, vstoupila do mysli. 

„Hledám toho, komu se říká Zak,“ oznámila jim krátce.  

Jeden z nich vystoupil. „To jsem já.“ Hlas mu zněl za maskou dutě. Nepatrným pokynem 

dal ostatním Wraithům najevo, že boj nebude nutný, a přistoupil blíž k Erin. Chtěla se takové 

blízkosti bránit, ale pak si uvědomila, že hlasitý hovor přes masku je obtížný, a zůstala v 

klidu. 

Po pár úvodních větách pochopila, proč se o Zakovi Andoriel vyjadřovala v takových 

superlativech. Bystrá mysl a smysl pro humor, i ten lidský, z něj dělaly dokonalého Aceova 

zástupce. Trochu si povzdechla. Škoda, že to Ace nepoznal dřív. Zakuklenec přerušil její 

myšlenky. Ace to věděl, ale také věděl, že je lepší držet si možného budoucího nepřítele co 

nejblíže. Proto se Aceovým zástupcem stal Otagari. Erin rychle Zaka seznámila se situací na 

opačném konci planety. 

Marcus zvedl hlavu. „Musíme si pospíšit,“ řekl Zakovi. 

Wraith udělil několik krátkých pokynů k zabezpečení lodi a jejího okolí a vybral k sobě 

další čtyři jako doprovod. 

Erin ustoupila a sledovala, jak se kolem pěti Wraithů vytváří průhledný tyrkysový obal. Po 

obvodu bubliny se modrozelená barva šířila ve stále sytějších tónech a pak praskla. Zmizela a 

s ní i pětice Wraithů. 

Marcus se otočil zpátky k Erin a dotkl se její tváře. „Všechno bude v pořádku,“ řekl klidně. 

„Poradí si, uvidíš. Teď si odpočiň. Byl to vyčerpávající boj.“ 

 

Probudila mě bolest v ramenou. Pootevřela jsem oteklá víčka, omámeně zamrkala a zase je 

zavřela. Hlava nechtěla spolupracovat, ale nakonec jsem ji donutila, aby mi přehrála poslední 

události. Vzpomínky se vynořovaly zamlžené a skládaly se do zmatené mozaiky. Let 

Jumperem, boj v lese a nakonec zřejmě výstřel z wraithského paralyzéru se zařadily na 

správná místa. Pokusila jsem se pohnout prsty, ale neposlouchaly. Opět jsem pootevřela oči a 

namáhavě naklonila hlavu, abych si viděla na ruce, vyvrácené vzhůru. Byly svázané lanem, 

jež se ztrácelo někde v koruně stromu, a jeho druhý konec byl přivázaný k nejnižší větvi. 

Visela jsem u stromu za zápěstí a špičky nohou mi občas brnkly o vyčnívající kámen. 

Rozhlédla jsem se, kam mi to provazem omezený pohyb dovoloval. Ace seděl u sousedního 

kmene, znehybněný neznámým zařízením. Jediné, čím mohl trochu pohybovat, byla hlava. 

„Co se stalo?“ zašeptala jsem. 

Zavřel oči a zdálo se, že vůbec neodpoví. 

„Jsi naživu,“ ozvalo se konečně od stromu.“Myslel jsem…,“ nedopověděl a nepodíval se 

mým směrem. 

„Ace?“ polkla jsem, ale na sucho v krku to nepomohlo. 

„No ne, ty ses probudila?“ uslyšela jsem za sebou. Otagari mne obešel, aby mi viděl do 

tváře. „Taková vytrvalost musí být odměněna,“ výsměšně se usmál. 

„Myslel jsem, že jsme se dohodli.“ Ace zvedl hlavu, co mu zařízení dovolilo. 

„Ale jistě.“ Otagari se k němu ani neotočil. Dál se díval na mě. „Jistě ji nakonec pustím. I 

tebe nakonec pustím. Nakonec.“ Přistoupil o krok blíž a přitáhl mě k sobě. „Co na tobě pořád 

má?“ Očichával mě jako vlk svou kořist. Otřásla jsem se odporem. 

Otočil se ke stromu a trhnutím uvolnil provaz. Sesunula jsem se k zemi. Dva vojáci 

přiskočili a zvedli mě do kleku. Rozvázali mě a drželi mi ramena a ruce stažené dozadu.  



Otagari se podíval na Ace a obrátil se ke mně. 

„Kde je tvoje loď?“ zeptal se přes rameno a zakroužil krmnou rukou v zápěstí. 

Začala jsem vrtět hlavou. „Nic mu neříkej,“ vyhrkla jsem. 

Otagari se jenom zasmál. „Ale on bude mluvit. Uvidíš. A rád.“ Sklonil se nade mnou. „A 

když ne on, tak ty určitě,“ zašeptal a napřímil se. 

Vojáci mi svírali ramena a do rukou se mi rychle vracel cit. Z jejich dlaní jsem cítila příliv 

energie. Sklonila jsem hlavu a zavřela oči. Jeden z nich mi nenápadně vtiskl do ruky střenku 

nože. Roztřásla jsem se. 

„To stačí,“ řekla jsem tiše Otagarimu. „Dej mi trochu vody.“ 

Zamyšleně se na mě podíval. Pokynul vojákům, aby mě zvedli na nohy. 

„O co se snažíš?“ zeptal se podezřívavě. 

Zadívala jsem se mu očí a pak ty svoje sklopila k zemi. „Nechci, abys mu ublížil.“ Po tváři 

mi stekla slza. Od stromu, u kterého ležel Ace, se ozval tlumený neartikulovaný zvuk. 

Chránila jsem se podívat tím směrem. Nebyla jsem si jistá vlastní reakcí. Přejela jsem 

pohledem okolí. Spoutaný Ace, Otagari, moji dva strážci a jeden jediný další Wraith 

v dohledu. Sevřela jsem pevněji střenku nože. 

„Nic neví. Loď jsem před ním schovala po dokončení oprav. Propusť ho a řeknu ti, kde je 

ukrytá,“ nabídla jsem. 

Nechápavě zavrtěl hlavou. „Byla jsi v bezvědomí,“ řekl, jakoby mě obviňoval. „Nemůžeš 

vědět, jaká slova použil, aby tě zachránil.“ 

„Propusť ho a řeknu ti ještě mnohem víc,“ nuceně jsem se na něj usmála. 

„Dost s tou šarádou!“ okřikl mě. „Neodejde ani jeden z vás. Řeknete mi, co chci vědět a 

pak vás zabiju. Záleží jenom na vás, jestli smrt bude snadná nebo bolestivá.“ 

„Propusť ho,“ opakovala jsem. 

„Nerozumíš tomu, co ti říkám? Tak ti to předvedu názorně.“ Vykročil k Aceovi. 

Pevněji jsem stiskla nůž a nepatrně kývla hlavou. Ruce wraithských vojáků mě zvedly do 

výšky a hodily na Otagariho záda. Než se vzpamatoval, obtočila jsem kolem něj nohy, jednou 

rukou mu zvrátila hlavu dozadu a nožem v druhé mu přejela po krku. Sledovala jsem přitom, 

jak se obě mé stráže vrhly k veliteli a zbavovali ho poutacího mechanizmu, takže moje rána 

nebyla přesná. Jenom Otagariho zranila, nezabila ho. 

Otagari se nehodlal vzdát lehce. Podařilo se mu shodit mě ze zad a s hlubokou ránou na 

krku se na mě rozpřáhl. Odkutálela jsem se z jeho dosahu, ale hned zase zaútočila. Než se mu 

špička nože zabodla mezi obratle, otočil se a odrazil mi paži. Bolestí se mi zatmělo před 

očima, ale nůž jsem nepustila. Nedal mi čas na další útok. Jeho ruka se ke mně přisála. Mluvil 

pravdu. Připravil se. Krmení bylo tentokrát ještě pomalejší a bolestivější, než na palubě 

Daedala. Rána na krku se mu pomalu zacelovala. Oči se mu rozšířily pozvolným přílivem 

energie a pak se zúžily potěšením nad mou bezmocí. 

„Pořád se opakuješ,“ vypravila jsem ze sebe, chytila ho za loket a druhou rukou mu 

zabodla nůž do zápěstí. Tentokrát jsem se trefila přesně. Nůž hladce projel mezi kostmi a 

oddělil ruku od zbytku těla. Otagari zavyl. Zvedl pahýl zápěstí a s hrůzou sledoval, jak z něj 

kromě černé krve tryská mlhavý obláček. Poklesl v kolenou a pak na ně dopadl. Jeho tělo se 

začalo měnit. Zbytek krmné ruky se uvolnil v okamžiku, kdy byl oddělen od Wraithova těla, a 

spadl na vystouplý kořen stromu. Prsty se ještě naposledy zacukaly, než znehybněly. 

Stála jsem nad ním a s odporem sledovala, jak se Otagari rozpadá. Krutě přerušený krmný 

proces, podpořený jedem na maximální zvětšení utrpení oběti, měl nečekaný závěr. 

Wraithovo tělo pozbylo veškerou svou energii a stala se z něj rosolovitá hmota u mých nohou. 

Ace stál vedle mě zbavený pout. Odvrátila jsem se od hromádky, roztékající se mezi 

kořeny stromů, upustila nůž na zem a začala se pomalu skládat za ním. Nedopadla jsem. Bílé 

ruce mě zachytily a poskytly mi oporu. Ctila jsem, jak mě k sobě Ace tiskne. Nedokázala 



jsem mu pomoci. Tělo se mi někam ztratilo a jenom hlava plula jako balónek někde v úrovni 

wraithských ramen. 

„Potřebuješ pomoc,“ zamumlal Ace a ohlédl se po třech Wraithech, postávajících okolo. 

V hlavě se mi honilo, jak se dostaneme z místa jistě ze všech stran obklopeného Otagariho 

vojáky. Vrčení Šipky nad hlavou mi napovědělo, že zachránců asi přišlo víc. Jestli nás 

naložila, to už jsem nevnímala. 

 

Erin netrpělivě přecházela chodbou. Nápisů na skále si ani nevšimla. Věděla, co v nich je. 

Četla pověsti, které podle nich ve volných chvílích sepisovala Nadine, a tehdy se jí líbily. Teď 

ne. Každou chvíli pohlédla ke vchodu. Tvářila se stále víc nazlobeně. 

„Co jim tak dlouho trvá,“ zamumlala a došla až na plošinu nad mořem. Před ní se otevíral 

vstup do wraithské lodi jako brána do pekel. Aspoň tak to Erin připadalo. Jak si s něčím 

takovým mohla Ája rozumět? Položila ruku na lodní stěnu a zavřela oči. 

„Už jsou tady,“ ozval se za ní Marcus. 

Šipka pomalu proletěla a vysadila svůj náklad. 

Zakuklenec a jeho Wraithi se rozběhli do lodi. Ace zůstal stát a díval se do obličeje 

Andoriel. Ležela mu bezvládně v náručí. Při pohledu na ni mu na tvář padl stín. Došel na 

rovné místo chráněné před studeným větrem a uložil ji mezi kamení. 

Erin k ní klekla a položila jí ruku na čelo. 

„Je skoro mrtvá.“ Hlas se jí zlomil, ale když zvedla hlavu, oči jí zářily nenávistí. „Co se 

stalo?“ zeptala se. 

„Zabila ho,“ řekl dutě Ace. „Zabila Otagariho.“ 

„To tě jeho smrt tolik mrzí?“ Erinin hlas řezal jako břitva. 

„Dostal, co si zasloužil,“ odpověděl klidně Ace. Sklopil pohled k Andoriel. „Nech mě 

chvíli přemýšlet,“ zarazil Erin dřív, než se stačila nadechnout k dalším otázkám. „Možná 

mám řešení.“ 

Odhrnul Áje vlasy z ramen a prstem jí přejel po ráně na tváři. Znovu otočil pohled k Erin. 

„Kdokoli z mé posádky bude ochoten a schopen proces dokončit a vrátit jí život. Jestli se to 

povede, řekni jí – “ nedokončil větu a potřásl hlavou. Přitiskl Andoriel ruku na hruď a začal se 

krmit. Sál z ní jed, který v ní koloval po útoku Otagariho a pomalu ji zabíjel. Pozměněný 

přenosem na člověka, měl nyní velkou šanci zabít i krmícího se Wraitha. 

 

 



06) Beznaděj 

Ztěžka jsem se probouzela z děsivých nočních můr. Víčka se mi nechtěla odlepit od sebe a 

jistě jsem měla místo očí solné jeskyně plné štiplavých krystalů. Projela mnou ostrá bolest a 

přinutila mě zalapat po dechu a rozhodit ruce. 

„To stačí,“ uslyšela jsem nad sebou známý hlas. „Nechceme z ní mít kojence.“ 

Huhlavé odpovědi jsem nerozuměla, jenom bolest ustala. 

Chtěla jsem promluvit, ale nevypravila jsem ze sebe nic jiného než chroptění. Hlasivky mi 

zarostly bodláčím. Ležela jsem a pod kůží mi proudilo šampaňské. Nutilo mě škubat prsty a 

zrychlovalo mi dech. Do krku mi stekla chladná tekutina. Polkla jsem a zašklebila se. Bodláčí 

se začalo rozpouštět. 

„Ájo? Andoriel!“ Ten křik byl ohlušující. Trhla jsem hlavou. 

„Tiše,“ podařilo se mi zachraptět. 

„Bude v pořádku.“ V hlase se ozvala úleva. 

„Kde je Ace?“ ptala jsem se a pokoušela se posadit. „Sednout. Nechte mě si sednout,“ 

prosila jsem ruce, které se mě snažily vrátit do lehu. Víčka trochu povolila a umožnila mi 

velice omezený rozhled po okolí. 

„Ještě chvíli lež.“ Erin mi položila ruku na čelo. 

Zatřásla jsem hlavou. „Až se rozkoukám, budu v pořádku,“ odbyla jsem ji. „Kde je Ace? 

Je tady taky? Doufám, že tam nezůstal.“ Výhled jsem měla pořád zamlžený. „Máte trochu 

vody?“ 

Přede mnou se objevila láhev. Nastavila jsem spojené dlaně a všechnu tekutinu, co udržely, 

jsem si chrstla do obličeje. V mém zorném poli se objevil Zakuklenec.  

„Zaku? Kde je?“ dožadovala jsem se odpovědi. 

Natáhl ke mně ruku. Bez rozmýšlení jsem se jí chytila a vstala jsem. Podepřel mě a 

odváděl na okraj plošiny. Chráněný před studeným větrem od moře tam na kousku rovné 

skály ležel Ace. Nebyl bílý. Jeho kůže získala žlutozelený nádech. 

Pustila jsem se Zakuklence a těžce se svezla na zem vedle Ace. „Proč je tady?“ 

„Nemůže do lodi. Bojí se, že by ji nakazil,“ vysvětlovala Erin. 

Mračila jsem se. „Jak, nakazil?“ 

„Nepamatuješ se?“ zeptala se opatrně Erin. „Než jsi zabila Otagariho, pustil do tebe jed. 

Ten musel být odstraněn.“ Polkla. „Ace ho vysál i s částí tvého života a Zak ti potom vrátil 

čistou energii.“ 

„Ale proč -?“ udělala jsem posunek k ležícímu Wraithovi. 

„Proč tam leží? Jed v tobě zmutoval. Je teď pro něho smrtelný.“ V Erininých očích jsem 

zahlédla záblesk lítosti. Nadechla se k další řeči, ale rozmyslela si to. 

„Jakou má šanci?“ Otočila jsem se k Aceovi a vzala ho za ruku. 

„Mizivou.“ 

„Toho jedu nemohlo být moc,“ uvažovala jsem nahlas. 

„Přesto by tě zabil.“ Erin se opřela o skalní římsu tak, aby mi viděla do obličeje. „A jeho 

teď zabíjí taky.“ 

„Ale Ace je Wraith. Je silnější, odolnější. Podle nás skoro nesmrtelný,“ namítala jsem. 

„Chceš se dohadovat se smrtí?“ 

„S kýmkoli a s čímkoli, pokud to pomůže.“ 

„To nebude třeba,“ zahučel Zak. Bylo zřejmé, že není zvyklý tolik mluvit. „Velitel přežije. 

Je to velitel a je silný. A jestli ne -“ 

Pořád jsem svírala Aceovu ruku a cítila, jak mi pod dlaní chladne. Napůl skepticky a napůl 

hrozivě jsem se po Zakovi ohlédla. 

Pokrčil rameny a odešel do lodi. 



Vítr od oceánu ustal. Celá krajina zatajila dech, když se slunce dotklo skal Jižního pohoří a 

začalo mizet za jejich hranou. 

 

Erin přecházela po skalní římse a potřásala hlavou.  

Andoriel si bledostí nijak nezadala s Wraithy okolo. Jenom oči jí horečně zářily z obličeje. 

Seděla u svého oblíbeného Wraitha a svírala mu ruku. Dívala se do jeho obličeje duchem 

nepřítomná. Erin věděla, že se s ním snaží navázat telepatické spojení a nedaří se jí to. Ani 

Erin se to nedařilo. Ace se ztratil někde na hranici nevědomí, kam se za ním žádný telepatický 

přenos nedostal. V této chvíli jim nebylo nic platné ani ZPM přinesené ze záchranné výpravy, 

ani žádné Dary. Erin cítila, že Wraith se dostal na místo, kam se ona vydat nemůže ani s 

veškerou pomocí svého přítele mimo realitu. Bláznivé nápady se utopily v beznaději. 

Na hladině oceánu se přestalo blýskat sluneční světlo. Jižní pohoří přikrylo hladinu až 

k obzoru dlouhým temným stínem. Stejný stín ležel v srdci Andoriel. Uzavřela se do sebe a 

opravdu se chtěla začít dohadovat se smrtí. Jenom kdyby věděla, kde ji najít. 

Někdo jí přes záda hodil deku. Skoro to nezaznamenala. Pohled se jí rozostřil a okolí se 

zahalilo mlhou. Nestoupala z oceánu, ale skrývala další hladinu vnímání. Ája se přes ni už 

dlouho nepustila. Doby, kdy se meditacemi a změněným stavem vědomí zabývala každý den, 

byly dávno pryč. 

Mlha pohltila svět. Wraithova ruka vyklouzla z Ájiných dlaní. 

„Ace!“ vykřikla Andoriel. Tápala kolem sebe. Vyskočila a klopýtala mezi kamením. 

„Co tady děláš?“ ozval se blízko ní hlas. 

„Ace,“ vydechla. „Kde jsi? Nevidím tě.“ 

„Nevím, kde jsem.“ Wraithův hlas se začal vzdalovat. 

„Zůstaň se mnou,“ hlesla Ája a natáhla ruce před sebe. Nahmatala jemnou látku, která se jí 

trhala pod prsty. Prudce škubla a udělala další krok vpřed. 

Vykřikla a přikryla si oči rukama. Světlo ji oslepilo. 

Spustila ruce podél těla a zamrkala. Stála na hraně skalního útesu. Hluboko pod ní se 

rozprostíralo obrovské černé jezero. Jeho hladina byla lesklá a hladká jako zrcadlo poseté 

hvězdami. Zvedla hlavu. Bílé slunce zářilo na bílé obloze a nepřipouštělo ani letmý pohled. 

Andoriel znovu zamrkala a sklopila hlavu. Za hvězdnou temnotou jezera zahlédla světlejší 

stín. Nebyl to odraz slunce, ale bílá tvář. Plula těsně pod hladinou a žluté oči upírala vzhůru. 

Ája pohnula rty. Žádný zvuk přes ně nepřešel. Klekla si a natáhla ruce ke hladině. Očima 

přejela po hraně útesu. Cesta dolů nevedla. Alespoň žádná cesta použitelná pro lidskou bytost. 

Kromě té nejrychlejší. 

Andoriel se postavila. Pod chodidly cítila uvolněné kamínky. Tiše se překulily z hrany 

římsy, ale jejich let se Áje zdál na výšku útesu příliš krátký. Bezhlesně dopadly na hladinu, 

aniž by zčeřily jedinou vlnku. Mohla je sledovat, jak padaly dál a dál, a když se jeden z nich 

přiblížil ke hvězdě, objevila se za ním slabá záře jako za kometou, která se blíží ke slunci. 

Aceova tvář začala mizet. 

Zavrtěla hlavou. Hlasivky jí stále nefungovaly. Odrazila se ke skoku a nad hladinou se 

opožděně ozval její výkřik. 

 

Erin nesmlouvavě zarazila všechny činnosti kolem Ace a Andoriel. Sledovala je z povzdálí 

a tvář se jí chmuřila čím dál tím víc. Každý Ájin hlasitější vzdech s ní trhnul. Noc byla 

mrazivá a na obou nehybných tělech se k ránu začala tvořit jinovatka. 

Erin s Marcusem odmítli útočiště ve wraithské lodi. Sedli si do závětří a hřáli si ruce nad 

malým ohníčkem. Marcus ho vykouzlil v prohlubni mezi kameny. Střídali se na stráži a 

hlídali návrat z daleké cesty. 

 



Pád jsem necítila. Rychle jsem letěla k hladině jezera, oči pořád upřené na Aceův obličej. 

Nechtěla jsem ho ztratit z dohledu. Jenom jsem v duchu prosila, aby byl můj let ještě prudší, 

protože tvář mizela stále rychleji. Znovu jsem natáhla ruce před sebe. Dotkly se hladiny a 

projely jí jako chladivým závojem jemného deště. Obklopila mě neproniknutelná tma. 

Necítila jsem, jestli letím, padám nebo se vznáším na místě. Nebylo podle čeho se orientovat. 

Přitáhla jsem ruce k tělu a očima pátrala po sebemenším odlesku světla. Po malém 

náznaku, že je Ace někde poblíž. 

„Ace?“ Hlas mi už zase fungoval. „Kde jsi?“ ptala jsem se stopou zoufalství. 

„Sicut erat in principio et nuc et semper et in secula seculorum…“ (Jako bylo na počátku, 

nyní i vždycky a na věky věků…) Dunivý chór se ke mně vracel v ozvěnách. 

„Přestaň!“ křičela jsem. „Nepatří ti! Je můj.“ Poslední slova jsem už jenom šeptala do 

naprostého ticha. 

Začalo se rozjasňovat. Moje nohy získaly oporu a před očima mi svítalo. Příjemné tlumené 

světlo dávalo wraithské kůži stejný barevný nádech jako má lidská. Vykročila jsem po bílé 

mramorové dlažbě mezi vysokými sloupy a vznosnými sochami. Ace mě vzal za ruku a vedl 

mě do atria uvnitř kamenné budovy. Posadil mě proti sobě na polštáře. Za celou dobu neřekl 

ani slovo. Také jsem mlčela a překvapeně si ho prohlížela. Ztrácel svou wraithskou divokost. 

Oči se mu zakulatily a získaly mírnou modrou barvu, vystouplé lícní kosti se stáhly a rukám, 

kterými mě stále lehce držel za zápěstí, sice zůstaly dlouhé štíhlé prsty, ale po jejich 

nebezpečnosti nezbyla ani stopa. 

„Zůstaň tady se mnou.“ I jeho hlas se změnil. Zněl jemně, váhavě a nerezonovalo v něm 

obvyklé napětí. 

Rozhlédla jsem se po atriu. Obklopovaly nás další bílé sloupy. Kolem některých byly 

ovázané hedvábné šátky, všude postávala měkká lehátka, barvami hýřící květiny a křehké 

stromky v ozdobných květináčích a celému atriu vévodil decentní okrouhlý vodotrysk. Na 

malých kulatých stolcích se leskly mísy čerstvého ovoce a na vzdálenějším konci atria stál 

stojan s hudebními nástroji. Zadívala jsem se Ace. Ne. To už nebyl Ace. Před sebou jsem 

viděla neznámého muže, který ve mně vzbuzoval pochybnosti a neurčitou hrůzu. Vytáhla 

jsem ruce z jeho sevření a vstala jsem. 

„Nevím, kdo jsi,“ řekla jsem a ustoupila z jeho dosahu. 

Také vstal. Chtěl se ke mně přiblížit, ale odpor v mých očích byl příliš zjevný. Něco 

podobného jsem už jednou zažila. Ve zřícenině starého hradu si se mnou jedna prastará duše 

místního vládce pohrávala podobným způsobem. Místní zvrhlík mne zkusil zlákat ještě 

jednou. Jinak. 

„Je tady všechno, co si můžeš přát,“ širokým gestem obsáhl okolí. „Odpočiň si. Ochutnej 

ovoce, zjisti, jestli jsou naladěné nástroje, vyzkoušej některý z šátků.“ Usmíval se. „Nezáleží 

na tom, kdo jsem. Jestli si to budeš přát, odejdu.“ 

„Přeji si,“ nadechla jsem se, potlačila na chvíli únavu, která hrozila, že mě srazí na kolena, 

a pevně se mu zadívala do očí. „Přeji si odejít tam, odkud jsem přišla, s tím, komu říkám Ace. 

Přeji si odejít s Wraithem Acem zpátky do našeho života na skalní plošinu nad oceánem.“ 

Muž se usmíval stále stejně, mírně se uklonil a zmizel. 

Podlaha pod nohama se mi propadla. Ani jsem nevykřikla. Pocit pádu přešel v okamžiku, 

kdy mě znovu obklopila černočerná tma. Tentokrát nebyla příjemná. Zábla až do kostí. Cítila 

jsem, jak se mi na rtech sráží dech do ledových krystalek a při každém nádechu mi mráz pálí 

plíce. 

„Ace,“ vydechla jsem. Slovo mi uniklo ze rtů jako sněhová vločka. 

„Broučku,“ se změnilo v ledovou květinu. 

Zkřehlé prsty jsem sevřela kolem velké chladné dlaně. Další slovo mi zmrzlo v ústech dřív, 

než jsem ho vyslovila. Chutnalo sladce po vanilce a slaně po slzách. 



Tma před očima mi zbělala. Mráz se mi zakousl do těla i zevnitř.  Spálil mě a nechal jenom 

křehkou černou skořápku v bílé prázdnotě. Na tváři jsem ucítila lehký dotek a skořápka se 

rozsypala do drobných bílých vloček. Jediný pocit, který přetrvával, byla Aceova dlaň sevřená 

mezi mými.  

 

Marcus se vztyčil a zadíval se na Andoriel. Erin zvedla klesající hlavu. Závany tepla od 

ohně jí nenápadně ukolébaly k spánku. 

Soustředila se a pocítila to, co zvedlo Marcuse do stoje. Boj vedený mimo prostor a čas 

známého vesmíru. Nešlo v něm jenom o život Wraitha, ale také o duši Andoriel. 

Celou noc Ája seděla bez pohnutí nad tělem Ace a Erin se obávala zjišťovat, jestli jsou 

naživu. Měla strach, že by dotykem přerušila to křehké pouto, které je svazovalo mezi sebou 

navzájem a zároveň je pojilo s tímto světem. 

V nesmělém svítání viděla Ájiny modré rty a Wraithovu žlutozelenou tvář. Jejich boj byl u 

konce. Zakrátko se Erin, Marcus a posádka wraithské lodi dozvědí, jestli jed od Aceova 

zástupce Otagariho oba zahubil nebo nad ním zvítězili. 

Erin zvedla hlavu a zadívala se k obzoru. Nad oceánem se objevil první sluneční paprsek a 

dotkl se skal. Přejel po Ájiných zavřených víčkách. Andoriel vzdychla a sesunula se k zemi. 

Pořád svírala Aceovu ruku. 

 

 



07) Procitnutí 

Erin se zvedla a vrávoravě udělala pár kroků k ležícímu Wraithovi. Po noci strávené na 

tvrdých skalách byla celá ztuhlá. Zkontrolovala tep Andoriel a pak se dotkla čela Ace. Pod její 

dlaní zalapal po dechu a otevřel oči. Ája se ani nepohnula, ale krev jí váhavě proudila v žilách 

a pootevřená ústa mělce nabírala do plic vzduch. 

„Dobré ráno,“ řekla Erin Aceovi. 

„Už zase? Proč pořád používáte tak divný pozdrav?“ Wraithův hlas zněl vzdáleně a zatím 

to nevypadalo, že by se chtěl zvedat. Ruce se mu zaškubaly, ale ta sevřená v Ájiných prstech 

se ze svého zajetí nedostala. Pootočil hlavu a sklopil pohled na vlhké zkroucené pramínky 

vlasů, které mu ležely vedle lokte. 

„Andoriel?“ přejel jí dlaní po čele, aby viděl do její tváře. 

„Bude v pořádku. Zachránil jsi ji,“ řekla rychle Erin. „Jak se cítíš ty?“ 

„Taky budu v pořádku,“ zahučel Ace. Očima se dotkl vstupu do lodi. Právě odtamtud 

přicházel Zak. 

„Můžeme odletět,“ řekl nevzrušeně a díval se, jak se jeho velitel posadil mezi kamení. 

„Vaše loď je připravena. Je v ní vše, co jste si přál.“ 

Ace vstával, ale ruku nechal mezi Ájinými dlaněmi. Sklonil se nad ní a jednoduchým 

pohybem si ji přehodil přes rameno. 

„Víš, že to nesnáším,“ ozval se chraplavý hlas. Ája se zachytila jeho ramene, narovnala se 

a sklouzla zpátky na zem, než udělal první krok. Zůstala stát před Acem a dívala se mu do 

obličeje. Neptala se, jestli je v pořádku, cítila, že ano. 

„Odlétáme,“ pokynul jí Wraith ke vstupu a zároveň se obrátil k Erin. Stála otočená 

k Marcusovi a smutně se na něj dívala. 

„Už mě nepotřebuješ,“ říkal jí právě. Vzal Erin za ruku, přešel k okraji útesu, pohladil 

černovlasou knihovnici po paži, usmál se na Andoriel a sotva znatelně kývl na Ace. 

„Díky za pomoc,“ mávla na něj Ája. Ace mu vrátil pokývnutí. 

„Moje služba končí, krásná Erin,“ zadíval se dívce do očí, pak se pootočil, odrazil se a po 

pár metrech pádu roztáhl křídla. Zprůhledněla, jak letěl směrem ke slunci, zablýskala se při 

otočce a pak Erinin Strážce zmizel v obloze. 

Erin se ještě chvíli dívala do dálky, ztracená v myšlenkách. Tak toto bylo napsáno v 

Proroctví. Poslední sbohem. Dál už si poradí sama. Alespoň v tomto světě, protože v tom 

druhém, který navštěvovala, sama už dávno nebyla. 

Zak se netrpělivě pohnul. Z chodby vedoucí do nitra hor cítil blížící se hrozbu. Další útok 

brouků na sebe nenechá dlouho čekat. 

Andoriel jako první vykročila k lodi. Před vstupem dlaní přejela po jejím trupu. Erin sebou 

trhla a následovala Áju. 

V doprovodu Ace a Zaka došly až na můstek. 

„Ještě chvíli,“ zarazila Andoriel Zaka, když přistoupil k ovládacímu panelu a zvedl nad něj 

ruku. Došla ke stěně, opřela se o ni a zavřela oči. 

Erin zůstala stát na kousku volného prostranství a znechuceně se rozhlížela kolem sebe. 

Podle ní byli Wraithové vhodní jenom k tomu, aby jim mohla zlámat vaz. Pro Erin, stejně 

jako pro zbytek lidské populace galaxie Pegas, nepředstavovali Wraithové nic jiného, než 

smrtelné nebezpečí. Za celou dobu téměř pěti let nedokázala pochopit, co na nich její 

kamarádka vidí. Přejela Ace kritickým pohledem. Musela uznat, že mezi všemi přerostlými 

brouky, které ve svém životě potkala, tento aspoň vypadal celkem obstojně. Ale to nic 

neměnilo na faktu, že to byl pořád Wraith. Povzdechla si a zadívala se na Áju. 

 



Stála jsem s čelem přitisknutým ke stěně a vnímala její lehké chvění. Wraithové za mými 

zády mě nerušili, ale z Erin jsem cítila těžko zvladatelný odpor. Nepřekvapilo mě to. Měla 

s Wraithy úplně odlišné zkušenosti a jejich přítomnost snášela jenom s ohledem na mě. 

Usmála jsem se a soustředila se na loď. 

Tentokrát se mi spojení podařilo navázat brzy a velice jednoduše. Plavidlo bylo opravené, 

zdokonalené a spokojené. A také připravené vyrazit do vesmíru. Nevěděla jsem, jestli 

jednodušší vnímání přišlo díky pobytu na Nové Veitoně, kde vznikla původní organická 

hmota použitá ke stavbě wraitských lodí, nebo kvůli útokům iratuských brouků, ale v lodičce 

se probudily další smysly. Lépe a více vnímala své okolí a dokázala snáze komunikovat. 

Zjistila jsem nejdůležitější údaje a natáhla ruku k Aceovi. 

„Zkus to sám.“ Položila jsem mu dlaň na zeď. 

Stál s hlavou ke straně a zpočátku se tvářil trochu nevěřícně. Pochybnosti ustoupily 

překvapení a nakonec se mu ve tváři usadil náznak úsměvu. Spokojeně pokýval hlavou, 

odtáhl ruku od stěny a otočil se k Zakovi. 

„Výborná práce. Můžeme letět.“ 

Z řídícího centra jsme na velkém monitoru sledovali, jak se loď odpoutala od skal a prudce 

vylétla z atmosféry planety. Na oběžné dráze se zastavila. 

„Nějaký čas potrvá, než zkontrolujeme všechny systémy,“ otočil se ke mně Ace.  

Neodpustila jsem si úsměv. Kývla jsem na Erin a odvedla ji do „svého“ pokoje. Na prahu 

jsem zůstala stát. Místnost se změnila. Už to nebyla zasedačka narychlo přizpůsobená 

k obývání. Stal se z ní krásný pokoj plný drobností, jako byl například obraz nad širokým 

lůžkem. Nebyl to sice ten, který jsem vykouzlila z antického holografického zařízení, ale 

pohled na hvězdnou oblohu mezi větvemi stromů byl také krásný. 

Otočila jsem se. Erin stála u zadní stěny pokoje a okouzleně se dívala do jednoho kouta. 

„Vyzkoušej ji,“řekla jsem. 

Nedala se dvakrát pobízet. Sprcha ve wraithské lodi – možná ji to trochu smíří s pobytem 

tady. 

Obě dvě čisté a převlečené do šatů, které jsem tu zapomněla při svých předchozích 

návštěvách, jsme stály uprostřed místnosti a znovu se rozhlížely. 

„Vypadá to na stálé osídlení,“ řekla Erin nahlas to, co mi běželo hlavou. 

„Dalo by se,“ odpověděla jsem pomalu. Otáčela jsem se a oči mi přejížděly po dalších 

detailech zařízení. Hlavou se mi honilo, že jsem Ace znovu podcenila. Věděl od začátku, že 

moje rozhodnutí je jenom posledním chabým pokusem zvrátit nezvratitelné. Pokud by mě o 

nemožnosti našeho odloučení nepřesvědčily předcházející události, tato místnost, tento pokoj 

uprostřed lodi plné Wraithů, udělal tečku za každou další možnou pochybností. 

 

Ace se cítil spokojeně. Opravy a vylepšení lodi přesáhly jeho požadavky a snadnost 

komunikace s plavidlem ho příjemně zaskočila. Loď už se po jejich krátkém spojení začala 

přizpůsobovat jeho potřebám. Počkal, až Ája odvede Erin, a využil jejich nepřítomnosti 

k doplnění vlastní energie. Zásobárny byly plné. 

Jistými pohyby navedl loď na nízkou orbitu nad lesem, kde předešlý den probíhal boj. 

Senzory mu přenášely nepravděpodobné údaje. Zamračeně je zkoumal, když se obě dívky 

vrátily. Ája se mu naklonila přes rameno a nevěřícně zavrtěla hlavou. 

„Zdá se, že vzbouřenci mají návštěvu.“ Přitiskla se bokem k Wraithovi, aby lépe viděla a 

dotkla se displeje. „Nemohou odletět v Šipkách?“ otočila se na Zaka. 

Zavrtěl hlavou a díval se na Ace. Nebyl tam od toho, aby odpovídal na dotazy někoho 

jiného než svého velitele. Ace nezvedl hlavu, ale Zak pochopil, že v této konkrétní společnosti 

jsou odpovědi povoleny. 



„Než jsme vás zachránili, vymontovali jsme ze všech stíhaček stejnou důležitou součástku. 

Nechali jsme jenom jednu provozuschopnou, abychom s vámi mohli odletět. Nepotřebovali 

jsme pronásledovatele za zády.“ Hlas mu zněl stále přidušeněji. 

Erin se znechuceně otočila na Ace. „Nemůže si tu kuklu sundat? Skoro mu není rozumět.“ 

Ace se na ni překvapeně podíval. „Nikdy jsme to nezkoušeli,“ řekl váhavě a otočil se 

k Zakovi. Ten stál na svém místě a jenom prsty pevně sevřené kolem okrajů ovládacího 

panelu prozrazovaly, s jakým napětím čeká na velitelovo rozhodující slovo. 

„Bylo by hezké, vidět mu do tváře,“ připojila se Andoriel. „A také prospěšné,“ dodala, 

když k ní Ace obrátil pohled. Malému pozvednutí koutků úst nedokázala zabránit. 

Velitel se zamyslel. „Jestli o to bude stát, můžeme se pokusit o malou operaci. Laboratoře 

jsou vybavené dobře,“ uvažoval nahlas. „Ale nejdřív planeta,“ uzavřel a ruce se mu rozběhly 

po displeji. 

Erin a Ája se postavily stranou a na velké obrazovce sledovaly dění na povrchu. 

Wraithové, kteří přišli o svého vůdce Otagariho, o zajatce i o dopravní prostředky, se 

rozhodli, že se pěšky vydají na průzkum planety. Možná hledali Hvězdnou Bránu nebo 

Aceovu opravenou loď, ale jediné, na co v lese narazili, byla velká smečka iratuských brouků. 

Ace využil boj probíhající mezi nimi a brouky k tomu, aby přímo ke znehybněným Šipkám 

poslal výsadek s příslušným vybavením. Než se brouci vypořádali se vzbouřenou posádkou, 

byly všechny stíhačky opravené a přistávaly v lodi. 

 

Stály jsme na můstku a nikdo si nás nevšímal. Posádka byla jenom minimální a všichni 

měli co dělat. Naklonila jsem se k Erin. 

„Ještě jsi mi neřekla, jak ses s Marcusem dostala z Atlantidy. Pustili tě nebo jste utekli?“ 

zeptala jsem se na jednu z věcí, které mi už dlouho vrtaly hlavou. 

Erin se ke mně otočila. „Utekli jsme. Na Marcuse žádné štíty neplatí. Stačilo vyjít na 

ochoz. Roztáhl křídla a byli jsme pryč.“ Povzdechla si. „Na návrat se moc netěším. Pochybuji, 

že si nevšimli mého zmizení. Tolik lidí s antickým genem tam zase není.“ 

„Ale taky to může být výhoda,“ snažila jsem se ji povzbudit. 

Pokrčila rameny. „Uvidíme, až k tomu mostu dojdeme,“ řekla lehce. 

Sledovaly jsme, jak Wraithové skládají Šipky, aby se všechny vešly do hangáru. Bylo jich 

tolik, že pro ně museli vojáci uvolnit i část přístupových chodeb. Ace na přistávání dohlížel 

osobně a Zak na můstku toho využil. Otočil se k nám a promluvil tentokrát jako první. 

„Daly jste mi jméno. Díky vám se možná zbavím kukly a v hierarchii lodě jsem se stal 

něčím víc, než jsem se kdy odvážil doufat. Často jsme slyšeli posměšky některých jiných Úlů, 

že nemáme na palubě královnu. Podle mého názoru máme. Nyní dokonce hned dvě.“ S těmi 

slovy se lehce uklonil. 

Erin se zatvářila otráveně. „Mě vynechej,“ vypadlo z ní. Zarazila se, když sebou trhnul 

jako po políčku. I já jsem se tvářila překvapeně a možná i trochu hrozivě, protože honem 

pokračovala: „Jsem ve vaší lodi náhodou a vlastně jenom díky přítelkyni,“ udělala drobný 

posunek směrem ke mně. „Tvoje poděkování mne potěšilo, ale více náleží Andoriel.“ 

Došla jsem k němu a položila mu dlaň na skrytý obličej. „Těším se, až poznám tvoji tvář.“ 

Stál jako socha. Na takové dotyky nebyl zvyklý. Ustoupila jsem zpátky a neodpustila si 

drobný úsměv. Královna na Aceově lodi? Díky svému přístupu k podřízeným bych dlouho 

nepřežila.  

Ace se vrátil na můstek a zadíval se na nás. „Kontaktujeme vaše lidi na Atlantis,“ řekl 

stručně. „Měli by vědět, že už se není čeho bát.“ 

„Budou se ptát po ZPM,“ řekla Erin. 

„Ano. To budou,“ potvrdil Wraith a zapnul komunikaci. „Náš signál je teď díky němu 

daleko silnější a rychlejší, než dřív. Hned se dozvíme, jestli jsou v jeho dosahu.“ Přistoupil 

k dalšímu panelu a pokynul nám, abychom ho následovaly. 



„Volám Atlantis. Doktore Woolsey, jste tam? Shepparde, slyšíš mě?“ Ace čekal na 

odpověď s rukou nad ovladačem. 

„Co to tam máte za vysílač?“ ozval se vzdálený hlas. „Málem jsme tady všichni ohluchli. 

Nemůžete si stáhnout zvuk do přijatelné hlasitosti? Je tam Andoriel?“ 

„Jistě, Shepparde, je hned vedle mě,“ odpověděl Ace a naznačil mi, ať ještě mlčím. 

„Tak proč nemluví? Nebo jsi s ní něco provedl?“ chtěl vědět John. „Kam jste zmizeli? A 

jak? Hyperprostorové okno jsme nikde neviděli. Co ta loď, co vás sledovala? Co se s ní stalo? 

Nemíří k Zemi, že ne?““ 

Mrkla jsem po Aceovi a postoupila ještě o kousek blíž ke komunikačnímu zařízení. 

„Loď už není. Rozpadla se při vstupu do atmosféry jedné planety. Moc toho z ní nezbylo.  

Posádku přemohli domorodci. Ale jestli nemáte ještě jeden náhradní zdroj pro Jumper, tak 

budeme mít docela problém. Leží tam v oboře a ani se nehne. Já jsem v pořádku. Díky za 

zeptání.“ 

„Shepparde, posílám ti souřadnice, na kterých se setkáme.“ Ace zadal několik údajů. 

Na druhém konci bylo chvíli ticho. 

„To je trochu z ruky,“ hlesl John. „Jak jste se dostali tak daleko? Na Daedalovi nám bude 

trvat nejméně dva dny, než se k vám dostaneme. Není někde v blízkosti Brána?“ 

„Bohužel. Tato část vesmíru je dost pustá. Čekáme vás za dva dny,“ uzavřel Ace. Přerušil 

spojení s Atlantis a otočil se ke mně. „Něco jsem ti slíbil.“ 

„Překvapení a dovolenou.“ Zvedla jsem k němu rozzářené oči. „Obojí najednou.“ 

Rozesmála jsem se. „Ale tentokrát žádné výlety a zkoumání opuštěných jeskyní. Mám jich na 

nějaký čas dost,“ podívala jsem se po Erin. Její pohled mi připomněl, že jsem se ještě 

nezeptala na nápisy v jeskyních opuštěné planety, které jsme zkoumaly na začátku našeho 

posledního dobrodružství. 

 

 



08) V dešti 

Erin se na lodi necítila dobře. Červené přítmí jitřilo její nervy a nedokázala se v něm 

soustředit. Vrátila do pokoje a usnula tam neklidným spánkem. Po probdělé noci ji únava 

přemohla i přes veškerou snahu zůstat vzhůru. 

Andoriel se vydala na prohlídku lodi. Zak Aceovi a jí s náležitou hrdostí ukazoval každou 

drobnou změnu a tvářil se potěšeně, když si některé všimli sami. Ája se pro sebe ušklíbla nad 

tou podivností, že dokázala zachytit změnu ve výrazu tváře, zakryté neprůhlednou maskou. 

Než došli zase zpátky k můstku, únavou se motala. 

„Odpočiň si,“ řekl jí Ace. Sledoval, jak se opírá o zeď a víčka jí padají. Poděkovala Zakovi 

za doprovod a odešla do svého pokoje. Jenom skopla boty a usnula. Ani pořádně 

nezaznamenala, že na druhém konci široké postele leží Erin. 

 

Probudila jsem z nepříjemného snu plného žlutých očí a vztažených rukou. Erin seděla u 

stolku a právě objevila připojení k lodní databázi. Moje převalování ji přinutilo se otočit. 

„Jak dlouho tu ještě budeme?“ zeptala se. 

„Dva dny. Slyšela jsi to taky. Čekáme na odvoz na Atlantis,“ protáhla jsem se. „A hlavně 

na to, aby naložili Jumper. Nechce se mi ho tu nechávat.“ 

„A nemohli bychom zatím někam jinam? Vím, že se ti tady líbí, ale já se asi za chvíli 

zblázním.“ Mrzutě se rozhlédla. 

„Mohly bychom zpátky na planetu,“ zůstala jsem ležet a složila si ruce za hlavu. Všechny 

mé vzpomínky už Erin slyšela, tak jsem je hlavou nechala běžet v tichosti. „Ostatně, mám 

slíbenou dovolenou,“ usmála jsem se a konečně vstala. 

„A taky překvapení,“ doplnila Erin. 

„Když jsme u překvapení,“ řekla jsem a otočila se k zrcadlu, abych se pokusila rozčesat to, 

co mi ve spánku vzniklo na hlavě. „Co jsi vyčetla v těch jeskyních?“ 

Otázka zněla nevinně, ale Erin si s odpovědí dala na čas. Zvedla se a začala přecházet po 

místnosti. 

„Těžko se to překládá do srozumitelné řeči,“ začala pomalu. „Bylo tam napadení Země, 

boj, útěk i návrat, znovuzrození, rituály. Všechno pomíchané a zabalené tak, aby se to dalo 

těžko pochopit.“ 

Stála jsem s hřebenem ve vlasech a přemýšlela o tom, co Erin řekla. 

„Dobrá, napadení, boj a tak, tomu rozumím, ale jaký rituál?“ Položila jsem hřeben a otočila 

se k ní. 

Odvedla mě k židli, posadila mě na ni a začala mi rozčesávat vlasy sama. Zašklebila jsem 

se. Od jiných to vždycky tahalo víc. 

„Jako bys neznala rituály,“ povzdechla si. „Je to pořád dokola. Tanečky a opakování 

stejných slov až do úplného zblb -,“ zarazila se a pořádně zabrala u zvlášť odolného chomáče 

mých vlasů. 

Vykřikla jsem ani ne tak bolestí jako rozladěním, že mi nechce říct víc o rituálech. 

„Tak zlé to zase nebylo,“ zavrčela a vrátila mi hřeben. „Bylo by vhodné, kdybys 

nevypadala jako rusalka, co právě vylezla z rybníka.“ 

„Myslíš, že by se do mě v tom případě mohl zamilovat princ?“ smála jsem se. 

„Princ? To by byl ten lepší případ,“ povzdechla si Erin a zavrtěla hlavou nad mým 

zvednutým obočím. Postavila se mezi dveře. Očividně byl čas k odchodu. 

Nechtělo se mi z pokoje. Navíc mi náš rozhovor připomněl vzdálené a nepříliš radostné 

vzpomínky na jednoho prince. Dokonce měl i bílého koně. Za sebe jsem mohla říct, že mi byl 

kůň mnohem sympatičtější než celý princ. A o Proroctví jsem se zase nic nedozvěděla. Erin 



byla tajemná jako hrad v Karpatech a já bych s ní nejraději zaklepala, aby začala mluvit 

srozumitelně. 

„Překvapení,“ zašeptala jsem si pro sebe a vyšla do chodby. „Kolem mě jsou samá 

překvapení. Už by se mi mohla začít odhalovat.“ 

„Pozor na to, co si přeješ,“ reagovala Erin na moji poslední větu. 

 

Ace dával na můstku pokyny svým podřízeným. Testování lodi mělo probíhat ještě dalších 

patnáct hodin. Chtěl toho využít k operaci Zaka. Andoriel s Erin přišly se žádostí o přesun na 

planetu právě včas. Neměl pro ně uplatnění a představa, že by chodily po lodi a rušily 

posádku při práci, se mu příliš nezamlouvala. Cesta Šipkou na povrch a zpátky zabrala 

minimum času. 

Laboratoř byla připravená, simulace proběhly úspěšně a Zak stál zdánlivě v klidu u křesla, 

kde bude operace provedena. Ace mu pokynul, aby se posadil, a stoupl si za něj. 

„Začneme,“ řekl. Světlo v laboratoři zmizelo. Zůstal jen úzký paprsek, zaměřený na 

Zakovo temeno. 

 

Slunce vystoupalo nad vršky stromů a začalo připalovat. Malý vodopád šuměl a kolébal 

všechno kolem do spánku. Erin se přetočila na záda a maličko pootevřela víčka. Hladina 

jezírka zářila jako tekuté stříbro. Obrátila hlavu a zadívala se na spodní konec louky. Andoriel 

se mezi prvními stromy každou chvíli sklonila a zase narovnala. 

Erin znovu zavřela oči a užívala si sluneční záře. 

„Až se probudíš, máš tu chvilkové potěšení,“ uslyšela Ájin hlas. Neobtěžovala se 

s nějakým pohybem. Všechno počká, ale slunce ne.  

Slunce začaly dohánět černé mraky. Ještě pár sladkých horkých chvilek v jeho paprscích a 

pak se Erin běžela schovat pod nataženou nepromokavou plachtu. Veliké kapky prskaly 

v horkém písku okolo jezírka. Déšť zesílil a kolem plachty se začaly valit proudy vody. Byla 

natažená nad malou vyvýšeninou a voda ji obtékala, aniž by zasáhla do místa, které plachta 

skrývala. 

„Dobrá volba,“ rozhlédla se Erin. Obě seděly s koleny pod bradou a ujídaly z misky plné 

lesních plodů podobných ostružinám. 

„Tak jak je to tím rituálem?“ využila Andoriel příležitosti. Věděla, že Erin dobrovolně do 

deště neuteče. 

„Nevím přesně,“ zahučela Erin a zamračila se. „Jestli jsem to správně pochopila, měla by 

ses ho dočkat v nejbližší době. Víc ti povědět nemůžu, protože sama nic víc nevím. Četla jsi 

to taky. Spousta nesmyslů, náznaků a překroucených významů.“ 

„Ty jsi věděla, jaký je Marcus bojovník?“ dotírala Ája dál. 

„Tušila. V boji jsem ho nikdy předtím neviděla, ale jistých náznaků jsem si všimla. Věděla 

jsem, že se o sebe dokáže postarat. Byl úžasný, viď?“ usmála se. 

Andoriel zvedla hlavu, aby se na ni lépe podívala. Nazvat vytrhávání ještě tlukoucích srdcí 

úžasnou věcí by ji asi nenapadlo. Pak si vzpomněla na Aceovu poznámku na toto téma a 

hlavu zase sklonila ke kolenům. Někdy ji rozčilovalo, když měl Wraith pravdu. A měl ji 

nepříjemně často. 

 

„Přestalo pršet,“ ozvalo se z louky.  

Otevřela jsem oči a zmateně se podívala kolem sebe. Přítmí pod zataženou oblohou mi 

ztěžovalo rozhled. Vystrčila jsem hlavu zpod plachty a na temeno mi dopadla velká kapka 

vody ze stromu. Čvachtavě jsem došla k vodopádu. V písku stál Ace s Wraithem, který si 

rukama přikrýval obličej. 

„Zaku?“ Došla jsem k nim, vzala Wraitha za ruku a odtáhla mu ji z tváře. Spustil i druhou 

a zamrkal. Oči měl plné slz. Pozorně jsem se na něj zadívala a sáhla do kapsy. 



„Zkus tohle,“ pomalu, tak aby viděl, co dělám, jsem mu na oči nasadila tmavé brýle. Ze rtů 

mu unikl úlevný povzdech. 

„Je to lepší, děkuji.“ Trhl sebou, když uslyšel vlastní hlas. 

„Vypadáš mnohem lépe.“ Erin stála za mnou a prohlížela si ho. 

Ustoupila jsem, abych jí nebránila ve výhledu. 

Erin nás všechny přejela pohledem. Sotva znatelně se zastavila na Aceovi a na mě a 

obrátila se k Zakovi. 

„Pojď. Vyzkoušíme, jak postoupila regenerace a jaké jsou tvé nové rozlišovací 

schopnosti.“ Vykročila k lesu u vodopádu. Po pár krocích se otočila. Zak se podíval na svého 

velitele a následoval ji. 

Ace je pozoroval, dokud nezmizeli mezi stromy. 

„Odpočinula sis?“ obrátil se na mě. Po mém přikývnutí pokračoval: „Pamatuješ se na boj 

s Otagariho vojáky?“ Další moje přikývnutí. „A také na to, co jsem ti řekl potom, kdy všichni 

zjistili, jak Marcus dokáže bojovat?“ 

Usmála jsem se. „Řekl jsi, že jsme s Erin obě stejné.“ 

„Ano. A potom?“ 

„Že nevíme, s čím si zahráváme.“ 

Ace se zamračil. „Máš dobrou paměť, ale to není to, co mám na mysli.“ 

Rychle jsem si přehrála náš mlčenlivý rozhovor. „Řekl jsi, že…,“ zaraženě jsem se na něj 

podívala. „Nevěřím, že víš, co to znamená,“ potřásla jsem smutně hlavou. 

„Věříš, že mohu nenávidět? Že se mohu bát?“ 

Zvedla jsem sklopenou hlavu a podívala se mu do očí. Byly vážné. Velmi vážné. Nadechla 

jsem se, ale nenašla slova k odpovědi. 

„Nemáš mi co říct?“ Zvedl ruku, ale než se dotkla mojí tváře, zase ji spustil. 

„Neupírám ti city,“ vypravila jsem ze sebe. Vlastní hlas mi zněl cize. Polkla jsem 

s odhodláním pokračovat. Následovalo další zalapání po dechu a další ticho. Zadívala jsem se 

na Ace s odhodláním pokračovat v rozhovoru telepaticky, když už se nedokážu vyslovit 

hlasitě. Marně. Wraith moje pokusy o telepatii odmítal. Chtěl slyšet nahlas, co se rozhodnu 

mu říct. Stál a čekal dlouhou dobu, než se otočil a odcházel loukou na dolní okraj lesa 

k Šipce, kterou před chvílí se Zakem přiletěli. 

„Ace,“ zašeptala jsem. Koutkem oka jsem zahlédla Erin se Zakem. Zastavili se na kraji 

louky a sledovali nás. 

Rozběhla jsem se travou a modlila se, abych nenarazila na zbloudilý kámen a nezakopla. 

Ace jsem dohonila až mezi stromy. Chytila jsem ho za ramena, otočila k sobě a opřela 

jsem se o něj. Zastavil se. Ani jediným pohybem mi nevyšel vstříc. Visela jsem mu na límci 

kabátu a po běhu popadala dech. 

„Počkej přece,“ vypravila jsem ze sebe. Zvedla jsem hlavu. Pod jeho přísným pohledem 

jsem o půl kroku couvla. 

„Pět let je dlouhá doba,“ začala jsem trochu zdlouhavě. „A než jsem přiznala sama sobě -,“ 

zavrtěla jsem hlavou. „Ale všechno bylo tak jasné.“ Mluvila jsem nesouvisle a očima bloudila 

po stromech okolo. Myšlenky, které mi kroužily hlavou uprostřed mého pokoje na Aceově 

lodi, byly jedna věc. Vyslovit je bylo něco úplně jiného. 

Zvedl ruce a uvolnil límec, kterým moje nervózní prsty kroutily až skoro k udušení, ale 

dlaně mi nepustil. Přitiskl si je k hrudi. 

Lesem zahučel vítr. Další vlna deště dopadla na zem a roztřásla mě zimou. 

Zvedla jsem oči od našich spojených rukou. Věděla jsem, co chce slyšet, a také jsem 

věděla, že když to neřeknu hned, už nikdy k tomu nebudu mít příležitost. Už jednou jsem ho 

nechala marně čekat na odpověď. Jak jsem se právě přesvědčila, čekal na ni pořád, ale dál už 

jeho trpělivost nesahala. Smutně jsem se usmála. 



„Zjednodušil sis to. A mě v tom necháváš vykoupat,“ podívala jsem se k obloze. Déšť se 

z ní valil takovým proudem, že jsem si připadala jako pod vodopádem. „Miluju tě, “ řekla 

jsem prostě. 

Hlasitý výdech nevyšel z Aceových rtů, ale z Erininých. V dešti došli se Zakem až k nám. 

Ace se po nich ohlédl a pokynul jim, aby se ještě přiblížili. 

„Poslouchejte pozorně,“ řekl. Jeho ruce mi sevřely dlaně ještě víc a přesunuly je k jeho 

srdci. Pod prsty jsem ucítila prudké údery. Zadíval se mi do očí s naléhavostí, která mnou 

projela jako vlna horka. Cítila jsem, že tuto chvíli dlouho plánoval a čekal na vhodnou 

příležitost. Jeho hlas se rozlehl přes celou louku a tříštil se o každou kapku deště: 

„Jsi tlukot mého srdce. Tolikrát jsi zachránila můj život, že teď patří tobě. Nemohu a 

nechci být bez tebe.“ 

Povolil stisk a na okamžik sklonil hlavu. Nechala jsem ruce tam, kde byly. Můj hlas nebyl 

tak silný jako jeho a přesto jsem ho slyšela vzdálenou ozvěnou: 

„Jsi důvod pro každý můj nádech. Tolikrát jsi zachránil můj život, že teď patří tobě. 

Nemohu a nechci být bez tebe.“ 

Ruce mi sklouzly podél těla. I Wraithovy paže klesly. Opřela jsem se o něj celým tělem a 

zavřela oči. Sklonil hlavu, až se tváří a ústy dotkl mého temene. Erin s rituálem neměla 

pravdu. Žádné tanečky, žádné opakování frází až do úplného zblbnutí. Jednoduchá slova 

vyslovená nahlas a před svědky, která jsem dokázala unést jen s jediným tvorem ze dvou 

galaxií. 

 

 

 

 



Závěr 

 

Erin s drobným úsměvem na tváři sledovala tu neuvěřitelnou věc. Marcus říkal, že všichni 

mají šanci, ale že se to opravdu stane a Erin u toho bude moci být, to jí připadalo jako malý 

zázrak. Jestli půjde všechno dál tak snadno, jako vyznání jednoho člověka a jednoho Wraitha, 

galaxie Pegas i Mléčná dráha mají velkou naději na dlouhý klidný život. Aspoň co se Wraithů 

týká. Tento malý rituál, mlhavě naznačený v Proroctví, byl mnohem jednodušší a příjemnější, 

než všechny, o kterých se zatím dozvěděla. 

Andoriel i Ace byli ztracení ve vlastním vesmíru. Erin se podívala na Zaka. V jeho tváři se 

mísila spokojenost a údiv s téměř zbožňujícím výrazem. Všichni si užívali jedinečnost této 

chvíle a déšť, bušící do jejich hlav a všeho kolem, na ní nic neubíral. 

„No, to je hezký,“ ozval se hlas Johna Shepparda. „Už tady nějakou dobu stojím a 

nestačím se divit.“ Namířil prst na Andoriel. „Jen tě nechám chvíli bez dozoru a zase tě najdu 

v té nejhorší společnosti z celé galaxie.“ Nechal bez povšimnutí Erinino zvednuté obočí a 

pokračoval: „Připravte se k přesunu na Daedalos, letíme domů. A tím nemyslím Atlantidu 

někde v oceánu galaxie Pegas. Pěkně domů na Zemi.“ John se spokojeně usmíval a občas 

posměšným pohledem střelil po Wraithech. „Všechny místní problémy necháme tady,“ 

doplnil. 

„Jak ses sem dostal?“ zeptala se ostře Erin. Zak se jenom přikrčil, připravený na útok. 

Andoriel se chytila Ace za pas a trochu se od něj odtáhla. Jenom tak, aby mu viděla do očí. 

Ace se narovnal, ale neodtrhl pohled z Ájiny tváře. Andoriel přivřela víčka a potom se otočila 

k Johnovi. 

„No, že vám to teda trvalo, Shepparde,“ řekla ironicky. „Našli jste Jumper? Je na druhé 

straně planety.“ 

„Jumper je naložený na palubě. Už zbýváte jenom vy dvě. Zachytili jsme váš signál 

společně s nějakými wraithskými, tak jsem se letěl podívat, co se tady děje. Moje pozvání na 

obřad se ztratilo někde cestou?“ 

„Pozvání na obřad?“ ušklíbla se Ája. „Abys mohl vznášet námitky? Ani náhodou.“ 

Předtím, než úplně pustila Ace, přejela prsty po hřbetu jeho ruky. Prošla kolem Johna na 

louku a rozhlížela se. Déšť přestal stejně rychle, jako předtím začal. „Kde máš Jumper? Nebo 

tě sem vysadili asgardským paprskem?“ otočila se na Shepparda. 

Erin došla k ní a také se rozhlédla. Zak ustoupil k okraji lesa trochu stranou od lidí. 

Ace využil toho, že se k němu plukovník otočil zády, a tiše nasedl do Šipky, kterou se 

Zakem přiletěli. Vystartoval s ní mezi stromy na volné prostranství tak blízko Johna, že se o 

něj jedním křídlem nepatrně otřel a odhodil ho na zem pár metrů stranou. Prudce se vznesl a 

ostrým obloukem se vracel zpět. 

„Sem!“ zavolal Zak a rozběhl se travou k hornímu okraji louky. Andoriel vyrazila stejným 

směrem jako on. 

„Ne!“ vykřikla Erin, když zahlédla zbraň v Johnově ruce. Napůl se zvedl na lokti a zamířil 

na Áju. 

Varování zaznělo pozdě. Andoriel se svezla k zemi po výstřelu z paralyzéru a paprsek 

Šipky ji minul. Zachytil Wraitha běžícího travou a zmizel. Ace zakroužil nad loukou, ale 

Sheppard vyměnil paralyzér za účinnější zbraň a mířil příliš dobře, než aby ho nechal přiblížit 

se k ležící postavě Andoriel. Se zlostným zasyčením Ace otočil Šipku ke své lodi na oběžné 

dráze. Věděl, že ji najde na opačné straně planety, než je pozemská loď. 

Erin došla k Andoriel a klekla si vedle ní. 

John přimhouřenýma očima sledoval oblohu. Když se přesvědčil, že už se Wraithové 

neobjeví, vydal se loukou k Jumperu. Odmaskoval ho a vrátil se pro Áju. 



„Atlantis už se také připravuje na cestu k Zemi. Mají tam problémy i bez těch egoistických 

hmyzích parchantů z Pegasu. Daedalos čeká jenom na nás. Vysadí mě ve Městě a letíme 

domů,“ zopakoval směrem k Erin, vzal Andoriel do náruče a uložil ji na zadní sedadlo. Erin 

se loudala za nimi a rozhlížela se.  

„Nechci, abys chránil mě, ale moje přátele!“ vykřikla s hlavou zvrácenou k nebi. Marně 

v něm pátrala po nádechu tyrkysu z velikých křídel. 

„Je ti dobře?“ otočil se k ní John. „Asi moc ne,“ starostlivě si ji prohlížel. „Jsi úplně bledá. 

A navíc máš průšvih. Hodně velký průšvih. Jsem zvědav na tvoje vysvětlení, jak ses dostala 

z Atlantis, aniž by si toho někdo všiml.“ 

„Nech ji na pokoji,“ ozvalo se ze sedadla Jumperu. Ája ležela s napůl otevřenýma očima a 

nepřátelsky se na Johna dívala. „Kdyby nebylo Erin, jsme mrtví. A všichni na Zemi taky.“ 

Otočila se čelem ke zdi, schovala obličej do dlaní a zavřela oči. Nechtěla nic vidět ani slyšet. 

John s hlasitým povzdechem protočil oči a sedl si na místo pilota. Erin se usadila vedle něj. 

Když šla kolem Andoriel, krátce jí položila ruku na rameno. Ája se ani nepohnula, jenom 

lehké zachvění značilo, že dotyk zaznamenala. 

Jumper přistál ve velké pozemské lodi a ta vzápětí zmizela v hyperprostorovém okně. 
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